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Abstract 

Syftet i den här kandidatuppsatsen var att ta reda på hur tre olika lokaltidningar samt en 

regionstidning valt att presentera artiklar med anknytning till ämnet flyktingar och asyl-

sökande under september månad 2015, då antalet flyktingar som ankom till Sverige för att 

söka asyl ökade drastiskt.     

För att undersöka detta formulerades frågeställningarna: Vilken genre dominerar i artiklarna? 

Hur beskrivs den ökade flyktinginvandringen i de utvalda artiklarna? Vilka får komma till tals 

i artiklarna och på vilket sätt? Hur beskrivs dessa personer? Ger artiklarna en saklig och 

opartisk bild av situationen? och Finns det några skillnader i rapporteringen beroende på 

tidningarnas geografiska läge och den struktur av invandring som finns inom de kommuner 

som ingår i tidningarnas spridningsområden?  

Undersökningen genomfördes genom att totalt 299 artiklar samlades in från tidningarna 

Sydvenskan, Jönköpingsposten, Norrbottenskuriren och Gefle Dagblad. För att besvara 

frågeställningarna användes sedan en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod.  

De resultat som framkommit i undersökningen visar att en stor majoritet av artiklarna 

handlade om de ankommande flyktingarna och deras resa till Sverige samt mottagandet vid 

ankomstkommunerna. Vidare var ämnet politik, både inrikes och utrikes, vanligt eftersom det 

under periodens gång förekom ett stort antal möten mellan politiker angående ett förslag om 

kvotfördelning för medlemsländerna inom EU. De vanligaste källorna i artiklarna visade sig 

vara politiker och myndighetsrepresentanter. Flyktingar fick inte komma till tals i lika hög 

grad i artiklarna, men i vissa fall publicerades artiklar där flera flyktingar själva fick beskriva 

sin resa till Sverige samt hur de blivit mottagna vid ankomsten. Graden av saklighet och 

opartiskhet i artiklarna var i de undersökta artiklarna relativt hög. Dock förekom även en 

nämnvärd del partiska inslag i en del av materialet. 
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1. Inledning  

  

Under september månad 2015 ökade antalet flyktingar som anlände till Sverige, framför allt 

från Syrien och Afghanistan, drastiskt och tvingade Migrationsverket att omorganisera sitt 

arbete för att klara av situationen. En sådan ökning har enligt Migrationsverket inte uppvisats 

sedan juni 1992.  

Från ankomstkommunen Malmö i Skåne spreds de nyanlända vidare till Sveriges olika 

mottagningskommuner och migrationsverket tvingades efter det ökade antalet asylsökningar 

att rekrytera mer personal samt även utöka antalet asylboenden över hela Sverige för att 

tillgodose det växande behovet av platser.
1
 

Mitt val att studera just flyktingfrågan beror på att mötet med nyanlända berör alla människor 

i vardagen då kommunerna i olika mån bidrar till att hjälpa flyktingar att integreras i samhäl-

let och läsarna möter nyanlända dagligen i sitt samhälle.  

 

De lokala medierna ger kunskap om vad som händer i det lokala samhället och bidrar till 

skapandet av en lokal identitet vilket påverkar både den lokala demokratin och samhörigheten 

mellan invånarna.
2
 Att studera de lokala tidningarnas sätt att välja vad som ska publiceras och 

de sociala frågor som tas upp i de lokala tidningarna är intressant. Dels för att se hur olika 

tidningar förhåller sig till ett ämne och hur de väljer att visa för sina läsare vad som är aktuellt 

i frågan. Dels för att det ofta är i de lokala tidningarna som många söker information om vad 

som händer i den omedelbara närheten, och medierna bär i och med detta ett stort ansvar för 

bilden av ett fenomen de beskriver, då det påverkar läsarens verklighetsuppfattning.
3
 I boken 

Medierna och demokratin beskriver Lars Nord och Jesper Strömbäck det på följande sätt:  

 

           Medierna har alltså en mycket central plats i människors dagliga liv.  

           De utgör vårt huvudsakliga fönster mot den värld som ligger bortom  

           våra egna erfarenheter – vilket är en allt större del av den värld som är  

           relevant för oss 
4
  

                                                           
1
 Migrationsverket, ”Asylsituationen kan ge längre handläggningstider”, tillgänglig: 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-25-
Asylsituationen-kan-ge-langre-handlaggningstider.html , (Hämtad 2015-12-14) 
2
 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper(2008), Medierna och Demokratin, Malmö: Holmbergs i Malmö AB, s.308-309. 

3
 Hultén, Gunilla, Främmande sidor – Främlingsskap och nationell gemenskap i fyra dagstidningar efter 1945, 

(2006), Stockhom: Stockholms Universitet, s.8 
4
 Nord Lars & Strömbäck Jesper, Medierna och demokratin(2008), s.13 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-25-Asylsituationen-kan-ge-langre-handlaggningstider.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-25-Asylsituationen-kan-ge-langre-handlaggningstider.html


5 
 

Stereotypa föreställningar kan ofta skapas genom det som medierna publicerar. När det gäller 

invandrare kan dessa ibland beskrivas sammantaget som en särskild grupp med speciella 

egenskaper och påståenden om hur de är, när verkligheten egentligen är så väldigt mycket mer 

varierad beroende på den mångfald av kulturer och bakgrunder som finns.
5
 De stereotypa 

föreställningarna om invandrare i kombination med den lokala samhörigheten och föreställ-

ningar om den nationella identiteten kan säkert påverka människors uppfattning om hur de 

bör agera när de sedan möter invandrare och flyktingar i sin vardag.  

 

Jag vill i min uppsats belysa eventuella olikheter samt likheter som kan visa sig om man 

samtidigt studerar artiklar publicerade i olika delar av landet, men som alla handlar om 

samma fråga, vilket i det här fallet är artiklar som berör ankommande flyktingar. Jag anser att 

det är viktigt att se om tidningarna klarar av att redovisa en saklig, bred och opartisk bild till 

sina läsare av hur läget ser ut och vad som ska genomföras i kommunerna med anledning av 

detta. 

 

1:1 Bakgrund 

 Arbetet med den här uppsatsen påbörjades i september 2015, då antalet flyktingar som 

anlände till Sverige ökade för varje vecka, det var även då materialet till undersökningen 

valdes ut. Det var innan regeringen bromsade mottagandet av flyktingar som sedan har 

påverkat hur situationen ser ut ett halvår efter undersökningsperioden. I april månad 2016 

visar migrationsverkets siffror att antalet asylsökande under månaden hamnar på 2069 

personer.
6
  

 

Under september månad 2015 var antalet asylsökande till Sverige mycket högt, drygt 24 000 

personer.
7
 Under månaden ökade antalet flyktingar som anlände från 3169 personer i veckan 

till 6803 personer i veckan och under september månads sista kalendervecka, vilket innefattar 

24 september till och med 30 september, registrerades enligt migrationsverket ett totalt antal 

                                                           
5
 Riksdagen, SOU 2012:74, Främlingsfienden inom oss, (2012), tillgänglig: 

http://data.riksdagen.se/fil/72A8DAB8-6BF6-49F6-92BA-0B048A91E345, (Hämtad: 2016-01-24) 
 

6
 Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl 2016, tillgänglig: 

http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871592560/1462196845155/Inkomna+ans%C3
%B6kningar+om+asyl+2016+-+Applications+for+asylum+received+2016.pdf,  (Hämtad 2016-05-10) 
7
Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl 2015, tillgänglig: 

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1448974429957/Inkomna+ans%C
3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf, (Hämtad 2015-12-14) 

http://data.riksdagen.se/fil/72A8DAB8-6BF6-49F6-92BA-0B048A91E345
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871592560/1462196845155/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2016+-+Applications+for+asylum+received+2016.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871592560/1462196845155/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2016+-+Applications+for+asylum+received+2016.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1448974429957/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1448974429957/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
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av 6826 personer som nya asylsökande.
8
 Antalet asylsökande ökade successivt från cirka 

4000 per månad i början av 2015 fram till juli då antalet ansökningar snabbt började öka i 

antal. Under augusti månad visade statistiken på 11046 ansökningar och under september 

månad hade antalet ansökningar mer än fördubblats då 24 309 ansökningar inkommit tll 

migrationsverket.
9
  

 

Det finns flera orsaker till det ökade antalet asylsökningar. En bidragande orsak är att förhål-

landena i flyktinglägren i Jordanien och Libanon försämrats. De flyktingar som tidigare be-

funnit sig där ville inte stanna kvar och kunde heller inte återvända till Syrien. Ytterligare en 

orsak är att efter valet i Turkiet i juni 2015 så förändrades även situationen där. Ett migra-

tionskritiskt politiskt klimat rådde inom landet och alltfler syrier valde att inte stanna kvar 

utan sökte sig vidare.
10

 I en artikel på migrationsverkets hemsida
11

 gick det att läsa att ett 

antal av cirka en halv miljon människor beräknades befinna sig i Turkiet i väntan på att ta sig 

över till Grekland för att därefter fortsätta till Balkan och vidare uppåt i Europa längs den 

östra sidan. Cirka 130 000 personer beräknas ha färdats via den vägen under år 2015. Detta 

beror dels på att det var billigare att ta sig fram genom de områdena, men också andra orsaker 

begränsade framkomligheten längs övriga resvägar. Exempelvis stängde Ungern sina gränser 

och försvårade möjligheterna att ta sig vidare den vägen. Det blev även hårdare gränskon-

troller i övriga länder inom EU och många människor valde att fly över till Europa innan fler 

gränser stängdes.  

 

Bakgrunden till det stora antalet flyktingar som färdats över Europa är bland annat det 

inbördeskrig som startades i Syrien i mars 2011 då cirka 230 000 personer dödades och tolv 

miljoner människor tvingades fly. Den underliggande orsaken är rivalitet mellan den religiösa 

majoriteten i landet vilket drabbar de civila som får agera offer, och de religiösa minoriteterna 

                                                           
8
 Migrationsverket,”1300 asylsökande under onsdagen”, tillgänglig: http://www.migrationsverket.se/Om-

Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-01-Nastan-1-300-asylsokande-under-onsdagen.html, 
(Hämtad: 2015-12-14) 
9
Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl 2015, tillgänglig: 

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1448974429957/Inkomna+ans%C
3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf, (Hämtad: 2015-12-14) 
10

 Migrationsverket,”Därför ökar antalet asylsökande”, tillgänglig: http://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-16-Darfor-okar-antalet-asylsokande.html , (hämtad: 
2015-12-14) 
11

Migrationsverket,”Därför ökar antalet asylsökande”, tillgänglig: http://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-16-Darfor-okar-antalet-asylsokande.html, (hämtad: 
2015-12-14) 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-01-Nastan-1-300-asylsokande-under-onsdagen.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-01-Nastan-1-300-asylsokande-under-onsdagen.html
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1448974429957/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1448974429957/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-16-Darfor-okar-antalet-asylsokande.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-16-Darfor-okar-antalet-asylsokande.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-16-Darfor-okar-antalet-asylsokande.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-16-Darfor-okar-antalet-asylsokande.html
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i landet tvingas att välja sida eller fly med sin egen religiösa och etniska tillhörighet. 
12

  

De allra största grupperna av asylsökande som anlände till Sverige kom från Syrien, men 

också antalet sökande som härstammade från Afghanistan och Irak ökade kraftigt i antal från 

år 2014 till år 2015 enligt statistik på migrationsverkets hemsida.
13

  

 

1:2 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vilka synbara skillnader och likheter som kan 

urskiljas i de frågor som tas upp i samband med ämnet flyktinginvandring beroende på i vil-

ken del av Sverige geografiskt sett som artiklar om ämnet publiceras. Jag vill även se i vilken 

grad personer får komma till tals i de olika tidningarnas artiklar, hur dessa personer framställs 

i artiklarna samt om det som tidningarna publicerar visar en saklig och opartisk bild av ämnet 

när detta presenteras. Min tanke är att göra en jämförelse mellan tidningarna för att se om det 

också finns några skillnader i det material som publiceras beroende på om det är en tidning 

vars bevakningsområde rymmer kommuner som tar emot många flyktingar alternativt väldigt 

få flyktingar. 

 

1:3  Frågeställningar      

För att genomföra undersökningen i enlighet med mitt syfte har jag formulerat en 

övergripande frågeställning anpassad till det jag vill undersöka i det aktuella materialet.  

Jag har sedan för att ytterligare precisera exakt vilka egenskaper i materialet jag vill 

undersöka även formulerat ett antal underliggande frågeställningar som ska hjälpa mig att 

besvara min huvudfrågeställning.                                                      

Frågeställning:     



 Hur beskrivs den ökade flykting-invandringen i de utvalda artiklarna? 

 Vilken genre dominerar i artiklarna?

 Vilka får komma till tals i artiklarna och på vilket sätt? 

 Hur beskrivs flyktingarna i artiklarna? 

                                                           
12

 Migrationsverket,”Tonårspojkars klotter upptakt till det syriska inbördeskriget”, tillgänglig: 
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-17-
Tonarspojkars-klotter-upptakt-till-det-syriska-inbordeskriget.html, (hämtad: 2015-12-14) 
13

 Migrationsverket, Asylsökande, de 15 största länderna, tillgänglig: http://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-landerna.html, (Hämtad: 2015-12-14) 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-17-Tonarspojkars-klotter-upptakt-till-det-syriska-inbordeskriget.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-17-Tonarspojkars-klotter-upptakt-till-det-syriska-inbordeskriget.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-landerna.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-landerna.html
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 Ger det en saklig och opartisk bild av flykting-invandringen?

 Finns det några skillnader i rapporteringen beroende på tidningarnas geografiska läge 

och den struktur av invandring som finns inom de kommuner som ingår i tidningarnas 

spridningsområde?

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

Det som publiceras i medierna och på vilket sätt det presenteras påverkar människors verk-

lighetsuppfattning och opinionsbildningen. Den bild som medierna visar för sina läsare 

speglar inte hela verkligheten utan är en konstruerad verklighet.
14

 Därför är det viktigt att ta 

reda på vad nyhetsredaktionerna uppmärksammar och ur vilka perspektiv detta publiceras. 
15

 

 

2.1  Medielogik 

Teorin om medielogik handlar om en förståelse för vad som påverkar mediernas nyhetsurval. 

Detta genom att ta hänsyn till mediernas format och specifika logik.
16

  Hur olika arbets-

metoder som medierna använder sig av kan påverka vilka händelser som blir till en nyhet.  

David E Altheide och Robert P Snow var de första att använda begreppet i sin bok 

Medialogic (1979).
17

  I begreppet ingår arbetsmetoder, yrkesmässiga normer, arbetsrutiner på 

redaktionerna och arbetslogik. Enligt teorin är det mediernas behov och inte verkligheten i 

sig som besämmer vad som blir en nyhet och hur den framställs.
18

 Dessutom handlar 

medielogik också om de tekniker som medierna använder för att skapa intresse hos publiken, 

det vill säga hur journalisterna bearbetar texterna för att fånga uppmärksamhet hos de som 

läser dessa och få nyheten att framstå som intressant. I boken Medierna och demokratin 

(2008), beskrivs några av dessa tekniker som ursprungligen formulerats av forskaren 

Gudmund Hernes (1978): 
19

 

 

1. Tillspetsning – En händelse som är vinklad eller tillspetsad har större möjlighet att bli en 

nyhet.  

2. Förenkling – Komplexa händelser förenklas för att minska nyanseringen i händelsen och 

bidra till förståelse för texten. Händelsen beskrivs inte ur olika perspektiv. 

                                                           
14

 Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (2015), s.335. 
15

 Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (2015), s.151,152. 
16

 Karlsson, Michael & Strömbäck Jesper(2015), s.161. 
17

 McQuail Denis, McQuails Mass Communication theory (2005), London: Sage Publications Ltd, s. 330 
18

 Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper(2015), s.161. 
19

 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper(2008), Medierna och demokratin, s.230,231. 
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3. Polarisering – Konflikter ger uppmärksamhet och blir i fokus eftersom de skapar känslor. 

Vissa delar betonas eller förstärks i texten. 

4. Intensifiering – Dramaturgi, dramatisering av en händelse gör att läsaren kan leva sig in i 

händelsen. 

5. Konkretisering – Betoning av det som är konkret eller beskrivande av abstrakta ting på ett 

konkret sätt. Händelsen beskrivs tydligt. 

6. Personifiering – Enskilda personer ger tyngd åt berättelser och bidrar till att människor kan 

identifiera sig med dessa. 

 

Utöver dessa tekniker beskrivs i boken även hur stereotyper används för att skapa uppmärk-

samhet åt händelser och för att människor lättare ska kunna känna igen sig i det som texterna 

berättar om. 
20

 

Dessutom måste medierna ta hänsyn till den mängd information som finns att tillgå i för-

hållande till det intresse som finns. För att skapa ordning i detta och fånga läsarnas intresse 

har journalisterna därför också utvecklat särskilda berättartekniker. Genom att avända dessa 

formar journalisterna sina texter till att passa in i det format som finns och höjer därmed 

chanserna till att texterna blir en del av det som publiceras. 

Teorin om medielogik lyfter alltså fram hur nyheter kan ha omformats för att möta det 

specifika behovet hos medierna och anpassats till det begränsade utrymmet för information 

som finns tillgängligt samt dessutom beskrivits på ett sätt som ska fånga läsarens uppmärk-

samhet. 
21

  

 

2.2   Gestaltningsteori 

                    Framing syftar till det sätt på vilket åsikter om en fråga kan ändras  

                    genom att betona eller tona ned särskilda aspekter av frågan 
22

   

                                                                                               – Shanto Iyengar (2005) 

 

Gestaltningsteorin, eller ”framing theory” som är det engelska uttrycket, handlar om hur 

nyheter framställs i medierna och hur läsarna uppfattar dem. Teorin utgår från att alla 

verklighetsbesrivningar är begränsade och att när de beskrivs i en artikel väljs en del aspekter 

eller fakta bort medan andra sätts i förgrunden och förstärks. Därför kan varje artikel ses som 

                                                           
20

 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2008), s.230. 
21

 Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper(2015), s.162. 
22

 Iyengar Shanto. Tillgänglig: http://pcl.stanford.edu/common/docs/research/iyengar/2005/speaking.pdf 
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en konstruktion eller en gestaltning av verkligheten. De gestaltningar som syns i artikeln 

utgör sedan en ram för läsarnas tolkning av den nyhet som presenteras och fungerar som en 

blockering av alternativa tolkningar av denna.
23

  

 

Inom begreppet ”framing”, ursprungligen framtaget av sociologen Ervin Goffman (1974), 

finns två huvudsakliga fokuspunkter. Det ena är det sätt som mediernas innehåll konstrueras 

inom ramen för vad som är välkänt för läsarna. Det andra är hur människornas referensramar 

påverkas av det som medierna presenterar. Dessutom tolkar människor en nyhet med tidigare 

tolkningsramar som utgångspunkt.
24

 Gestaltningarna är orsakade av medvetna eller 

omedvetna val som journalisten gör under sin arbetsprocess. När ett samhällsproblem ska 

gestaltas handlar det både om vilka argument som journalisten väljer att lyfta fram men även 

om vilka källor som får uttala sig, vilka fakta som finns med i texten samt användandet av 

värdeladdade ord i texten.  

 

I boken Handbok i journalistikforskning(2015), beskrivs olika generella gestaltningar som 

går att urskilja i nyhetstexter. Några exempel är konfliktgestaltningar, gestaltningar som 

handlar om ekonomiska konsekvenser, moralgestaltningar, ansvarsgestaltningar och 

gestaltningar som illustrerar mänskliga öden. I en undersökning gjord av Shanto Iyengar 

(1991)
25

 vars syfte var att ta reda på gestaltningarnas effekter, delades de olika generella 

gestaltningarna upp i tematiska och episodiska gestaltningar. Vid användandet av episodiska 

gestaltningar beyder det att medierna i huvudsak fokuserar på enstaka händelser och specifika 

individer. Tematiska gestaltningar innebär att enskilda händelser sätts in i ett större 

sammanhang.
26

  

 

I artikeln ”Toward clarification of a fractured paradigm” (1993) beskriver Robert M Entman, 

olika framingstekniker eller funktioner inom ramen för en nyhetstext. Den första definierar 

konsekvenserna till ett problem. Vilka kostnader för det med sig? Innebär det några fördelar 

för någon?  Den andra tar reda på vem eller vad som är orsak till problemet. Den tredje 

synliggör moraliska avvägningar och effekterna av problemet och den fjärde undersöker 

vilka åtgärder som presenteras för att lösa problemet samt förklaringar av effekterna av dessa 

                                                           
23

 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2008), s. 276,277. 
24

 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper(2008), s.354. 
25

 Iyengar, Shanto,(2005), s.6, Tillgänglig: 
http://pcl.stanford.edu/common/docs/research/iyengar/2005/speaking.pdf  
26

 NordLars & Strömbäck, Jesper (2008), s. 361-364. 
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åtgärder. Entman skriver att en enda mening kan innehålla fyra tekniker. Men det kan även 

vara så att den inte innehåller några tekniker alls. 
27

 

 

2.3   Den klassiska retoriken 

Begreppet retorik innebär förmågan att påverka sin publik genom vältalighet. För 2400 år 

sedan, då begreppet växte fram i den gamla antikens Grekland kunde det exempelvis inne-

bära att tala inför en publik på torget i staden och få åhörarna att lyssna och tro på det som 

berättades om. Idag används samma tekniker för att vinna publikens förtroende, vilket i min 

undersökning innebär att den publik som ska övertygas är lokaltidningarnas läsare. Den 

gamle grekiske filosofen Aristoteles talade om tre tekniker för att vinna sin publik. Dessa 

tekniker är relevanta att använda även idag eftersom mönstren för att framställa en trovärdig 

presentation av något behöver liknande tillvägagångssätt och förberedelser som på den tiden. 

De strukturerade tekniker som Aristoteles talade om i sin bok Rhetorica knöt an till begrep-

pen ethos, logos och patos, vilket han kallade för grunden till en bra argumentation.
28

 De tre 

begreppens betydelse förklaras här nedan: 

 

Ethos – Innebär det intryck du gör på din publik. Graden av trovärdighet och pålitlighet i 

sättet att berätta. Finns det anledning för läsaren att lita på det som berättas? Noggrannhet 

med faktapresentationer. Finns tillräckliga skäl i berättelsen för att läsaren ska kunna 

identifiera sig med det som berättas. Texten får inte vara abstrakt eller skriven med för 

komplicerade ord så läsaren inte förstår innebörden i berättelsen. Inte heller för slarvigt eller 

slentrianmässigt ordval. I min undersökning går det att undersöka artiklarnas ethos genom att 

studera texternas läsartilltal, om journalisten är på samma nivå som den tänkta läsaren. 

Logos – Innebär förnuft. Är texten logisk i sin beskrivning av det aktuella ämnet. Finns det 

statistik, fakta eller analyser som backar upp det som sägs i artikeln. Det gör att det som 

berättas upplevs mer effektfullt och logiskt. 

Pathos - Innebär känslan i presentationen. Att talaren, eller i det här fallet journalisten, riktar 

sig till läsaren på ett sätt som påverkar dennes känslor för ämnet. Finns argument som väcker 

engagemang och tankar om ämnet hos läsaren? 
29

 

 

                                                           
27

Robert M Entman, ”Towards clarifications of a fractured paradigm”, Tillgänglig: 
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gm, 2003, (Hämtad 2016-01-27) 
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 Nordenson, Magdalena, Opinionsjournalistik, Studentlitteratur(2000), s.92. 
29

 Nordenson, Magdalena(2000), s. 92-94. 
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I antikens Grekland undersökte den klassiska retoriken språket och dess funktioner samt vilka 

retoriska medel som användes av dåtidens talare. Reglerna var både öppna och dolda och 

grunden var de retoriska mönstren. Samma sak gäller även för språket idag.
30

 

I boken Journalistikanalys – en introduktion (2007), beskriver Britt Hultén de retoriska 

mönster som påverkat journalistiken under 1900- och 2000-talet. Hon nämner att det under 

1990-talet främst var dramatisering och konfliktorientering som dominerade de journalistiska 

texterna men även intimisering, relationsorientering och allpartiskhet. De retoriska mönstren 

påverkar både språk och gestaltning och val av källor i texterna. 
31

 

 

3. Tidigare forskning    

Gunilla Hultén, fil dr i journalistik och universitetslektor vid Stockholms universitet under-

söker i sin avhandling Främmande sidor - Främlingsskap och nationell gemenskap i fyra 

svenska dagstidningar efter 1945. (2006) om artiklarnas utformning i kombination med 

läsarnas närhet till ett ämne kan ha inverkan på den verklighetsuppfattning läsarna får om 

detta ämne. Hon analyserar även huruvida nationell gemenskap samt främlingsskap syn-

liggörs av journalisterna i artiklar som berör asylsökande och flyktingar. 
32

   

Materialet är baserat på utvalda artiklar ur tre landsortstidningar och en rikstäckande tidning. 

Syftet är att analysera tidningarnas rapportering om främlingar, migrationspolitik och invan-

dring till Sverige. Hon synar hur samspelet mellan det nationella och det lokala framställs i 

tidningarna genom att analysera namn, genrer, berättarmönster och hur benämningarna av 

flyktingarna ser ut samt hur ordet svensk används i texterna. Hon studerar också tidskon-

texter och regionala förhållanden i tidningarnas bevakningsområden. Journalistiken och 

migrationspolitiken är i fokus i undersökningen.
33

  

Hennes undersökning är omfattande och sträcker sig från år 1945 fram till år 2005, där hon 

gjort åtta nedslag under tidsperioden, och analyserat tre veckor i mars månad vid varje 

nedslagsår. Hon gör även en jämförande analys som beskriver skillnaderna mellan 

lokaltidningarna och den rikstäckande tidningen.  

 

I inledningen av sin avhandling konstaterar hon att medierna inte bara bidrar till att skapa 

föreställningar om personer med utländsk härkomst, medierna bidrar även till idéer om hur 
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 Hultén, Britt, (2007), s.8. 
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 Hultén, Britt(2007), s.15. 
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33
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den svenska identiteten ser ut. 
34

 Trots den kulturella mångfald som existerar i Sverige idag 

sätts fortfarande den svenska nationaliteten och gemenskapen som referensram i pressens 

vardagliga rapporteringar och markerar gränser gentemot andra nationaliteter. 

 I texterna framstår flyktingarna som tacksamma och villiga till att integreras i det svenska 

systemet. Flyktingarnas identitet beskrivs som underutvecklad i jämförelse med den fria, 

moderna, jämställda svenska identiteten. Flyktingarna har blivit fria från tidigare förhållan-

den i sina hemländer, är arbetsvilliga och vill lära sig svenska språket. Denna jämförelse 

visar på tydliga distanser mellan det svenska och andra kulturer, menar Gunilla Hultén.
35

  

En slutsats hon drar är att lokaltidningarna, i jämförelse med den tidning som är rikstäckande, 

har en grundläggande lokal identitet som synliggörs i artiklarna genom att dessa tenderar att 

ge positivare, mer inkluderande beskrivningar istället för konfliktartade nyheter som fick 

större utrymme i rikspressen.
36

 

 

Hon undersöker retoriska mönster i sitt huvudmaterial genom att använda både kvantitativ 

metod och därefter en kvalitativ retorisk analysmetod och konstaterar att artiklar som handlar 

om migration ofta har känsloladdade mönster som söker läsarens medlidande. Artiklarna som 

har dessa mönster beskriver ofta avvisningshotade flyktingar. Vidare handlar många artiklar 

om konsekvenserna av flyktingmottagandet. Där presenteras bland annat bristen på bostäder, 

arbeten eller ekonomiska förutsättningar med tydlig problemvinkel. Syftet med detta anser 

hon kan vara att peka på avvikande eller oacceptabla händelser och sätta det i förhållande till 

det som anses vara normalt i det svenska samhället.
37

  Avhandlingen har varit ett stöd i mitt 

uppsatsskrivande då den gett mig en insikt i hur det går att tänka kring ett ämne som berör 

människor från olika kulturer. Även om hennes material sträcker sig betydligt längre tillbaka 

i tiden än mitt material och är mycket mer omfattande så ligger hennes syfte nära det syfte 

jag haft i min uppsats vilket gör att jag anser att den är ytterst relevant som utgångspunkt.  

  

År 2000 utförde Ylva Brune, doktorand inom journalistik och masskommunikation vid 

Göteborgs universitet, en studie
38

, kallad Stereotyper i förvandling – Svensk nyhetsjour-

nalistik om invandrare och flyktingar, som en del i det så kallade MENA-projektet.  

                                                           
34

 Hultén, Gunilla(2006), s.8 
35

 Hultén Gunilla(2006), s.181, 192,214-215. 
36

 Hultén Gunilla(2006), s.217. 
37

 Hultén Gunilla(2006), s. 64.  
38

 Brune, Ylva(2000), Stereotyper i förvandling-Svensk nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar, 
Tillgänglig: http://www.regeringen.se/contentassets/f163741820d440649aa9b9fe5072a77b/delstudie-11-
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Ett projekt som utförts på uppdrag av utrikesdepartementet med syfte att undersöka politiska, 

sociala och ekonomiska föhållanden i mellanöstern och nordafrika. Studien undersökte hur 

flyktingar och invandrare från Mena-regionen beskrivits i svenska nyhetsmedier. I sin studie 

kommer hon fram till att det egna svenska samhället och dess elitpersoner fungerar som ett 

slags mått vid jämförelse med andra samhällen och kulturer. Hennes uppfattning är att 

svenska myndigheter och experter är de som får beskriva olika problem och hur dessa 

problem ska lösas när det gäller frågor som rör invandrare och flyktingar i artiklarna.
39

 

 

Ylva Brunes studie undersöker artiklar i svenska storstadstidningar under en tremånaders-

period åren 1976 och 1993 samt en veckoperiod i landsortstidningar båda årtalen. Dessutom 

en fyramånadersperiod under år 1997 i storstadspressen. Vid den tidpunkten var tidningarnas 

rapportering enligt vad Brune refererar till som ”avhumaniserad”. Med det menar hon att 

flyktingarna inte sågs som människor med egna tankar som kunde göra medvetna val utan de 

blev endast beskrivna av poliser, flyktingmottagare och politiker i artiklarna. I texterna 

nämns överhuvudtaget ingenting om flyktingarnas bakgrund eller anledningarna till varför 

dessa personer flytt till sverige. Istället fokuseras det på de stora riskerna med en invasion av 

flyktingar i mängder.
 40

   

I studien diskuteras även olika historiska fördomsmönster som förekommit i svenska 

nyhetsmedier. Där nämns begreppet etnocentrism som innebär att de egna nationella dragen 

förhöjs och förskönas och andra nationer och etniska grupper nedvärderas, detsamma gäller 

eurocentrismen där personer från Europa framställs positivt i jämförelse med personer från 

länder utanför Europa.
41

 De journalistiska texterna tar utgångspunkt i den egna kulturens 

synsätt vid beskrivningar av personer från andra kulturer. I likhet med de resultat som 

Gunilla Hultén kom fram till i sin avhandling finns i denna studie artiklar där svenskarna 

framstår som fria och moderna i kontrast till de enstaka personer som lyckats fly från förtryck 

i de traditionsbundna länderna utanför Europa.
42

 

 

Liknande undersökningar har utförts i andra länder. Den vetenskapliga artikeln ”Immigrants 

in the media: Civic visibility in the USA and Canada” (2015)
 43

, undersöker lokaltidningar i 
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områdena San José, Boston, Vancouver och Toronto för att ta reda på om tidningarna är noga 

med att täcka upp de olika kulturer som finns i dessa områden eller om de endast fokuserar på 

ett visst ursprung vilket ger en felaktig bild av verkligheten. Artikeln publicerades i Journal of 

Ethnic and Migration Studies den 9 februari 2015 och är skriven av Irene Bloemraad, Els de 

Graauw och Rebecca Hamlin. 

Undersökningen fokuserar på de Vietnamesiska och Indiska invandrarna och tidningarnas 

publiceringar om dessa under åren 1985 till 2005. Syftet är att kontrollera medborgarnärvaron 

i medierna, det vill säga invandrarnas synlighet för befolkningen samt synliggöra skillnader 

mellan tidningarna i de olika områdena och försöka förstå vad det är som ligger bakom att de 

publicerar olika mycket om invandrare. Analysen omfattar tre områden: täckning, huvudfokus 

i artiklarna och positiv respektive negativ ton i artiklarna.  

 

Undersökningen visar att det finns skillnader i hur synliga flyktingarna blir i de olika 

tidningarna. Författarna menar att det finns risk för att osynligheten i fråga om flyktingar i 

lokaltidningarna bidrar till ett felaktigt intryck av hur kommunen är uppbyggd. De invånare 

som inte dagligen har kontakt med invandrare kan via medierna bli medvetna om deras när-

varo i samhället. Samma sak gäller kommunala myndigheter och politiker. Chansen att de blir 

en del av samhället och dess planering ökar om deras närvaro visas i medierna. 
44

  

Resultaten visar att flyktingarna får större uppmärksamhet vid ankomsten till kommunen än 

vid den senare integrationen i samhället. Det finns också skillnader vad gäller område. 

Vietnamesiska flyktingar får större uppmärksamhet i tidningarna från USA än i de från 

Canada. De kan inte hitta några tydliga mönster som säger att befolkningstillväxt och antalet 

publicerade artiklar hänger samman på något sätt eller att täckningsantalet har att göra med 

journalisternas bakgrund. När det gäller huvudfokus i artiklarna kan de däremot se tendenser 

på att val av tema kan skilja sig åt mellan tidningarna, vilket de tror beror på tidningsredak-

tionens praxis
45

då vissa tidningar fokuserar mer på ämnen som innehåller brott. 

Även i den vetenskapliga artikeln ”Asylum seekers in the news; frames of illegality and 

control”, av Katrina Horsti, publicerad 2007 i Observation Journal undersöks mediernas 

urval och deras påverkan på de publicerade artiklarna.
 46

 I sin artikel analyserar hon hur 

nyheterna från den finska notisbyrån rapporterar angående asylsökande under år 2002.  
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Hon studerar hur artiklarna är konstruerade och den roll som journalistiken spelar genom att 

utforma vilka frågor som ska presenteras i tidningen.  

Resultatet visar att nyhetsartiklarna påverkats av de journalistiska ramarna och begränsningar 

inom redaktionerna. Hon nämner att invandrarna ofta delas upp i två grupper, både inom den 

politiska debatten och i nyhetsmedierna, de illegala och de legala, vilket blir synligt i rappor-

teringen. Nyheterna länkas ofta samman med gränsöverskridande brott och illegal invandring. 

Humanitära frågor rapporteras mer sällan om i artiklarna. 

 

Flyktingsituationen framträder som ett stort europeiskt problem. Hon uppmärksammar att ord 

som till exempel ”flyktingströmmar” är ofta förekommande i texterna och att invandrarna 

ofta framställs som att de har dålig hälsa på grund av levnadsvillkoren i de samhällen de flyr 

från vilket Katrina anser förstärker bilden av flyktingarna som ett hot mot det finska samhäl-

let. Kontroll av var flyktingar befinner sig och vart de ska förflyttas syns ofta i artiklarna.  

I samband med flyktingar som anländer till Finland hittar hon ord som ”illegala”, ”rättsstri-

diga”, och skälen till att fly till Finland är ”uppenbart ogrundade”. Flyktingarna porträtteras 

enbart ifrån politisk vinkel, det är sällsynt att flyktingarna själva får komma till tals. Enligt de 

sökord hon använder förekommer också ordet ”terrorism” ofta i samband med flyktingar, 

likaså vad gäller brott, där invandrarna framställs, både i text och bild, med handbojor och 

tillsammans med poliser. En folkgrupp som fått mycket stor uppmärksamhet är romerna. 

Katrina kommenterar den totala avsaknaden av allmänhetens uppfattning om dessa flyktingar 

och de framställs som en grupp som är illegala flyktingar. 

 

Boken Welcome or over-reaction? Refugees and Asylum in Welsh Media (2001), av Tammy 

Speers, diskuterar hur reaktionerna på invandringen beskrivs i lokaltidningarna och radio- och 

tv-inslag i området Wales under perioden april-december år 2000.
47

 Hennes resultat visar att 

de lokala medierna inte lika ofta rapporterar ur en fientlig synvinkel som de rikstäckande 

medierna gör. Artiklarna handlar ofta om hur samhället förbereder sig inför de flyktingar som 

kommer och vad politikerna anser. Det är inte ofta artikeln urskiljer de länder som flyktin-

garna härstammar från och de problem som finns där. Inte heller redovisas hur integrationen 

av flyktingarna i samhället fungerar. Det är vanligt att statistik presenteras i form av de kost-

nader som tillkommer då många flyktingar anländer. Hälften av alla artiklar handlar om eko-

nomiska frågor. Flyktingar får sällan komma till tals själva utan blir citerade.  De presenteras 
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i form av en grupp och nämns utifrån etnisk tillhörighet, vilket kan påverka synen på 

flyktingar som enskilda individer. De nämns även som två grupper: genuina/äkta samt 

oäkta/falska flyktingar. Medierna presenterade lokala frågor i en tredjedel av artiklarna. 

Frågorna presenterades från ett regeringsperspektiv, med politiker som källor. Det anser 

Tammy Spears påverkar intrycket av flyktingarna som ett problem som ”måste tas itu med”.  

De tre texterna ovan har jag haft i åtanke vid min undersökning och de har varit ett bra 

underlag för vilka ord, sammanhang och framställningar som är värda att uppmärksamma och 

ifrågasätta i nyhetstexter som handlar om ankommande flyktingar. 

 

4.  Metod  

Jag har valt att använda en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod då de komplet-

terar varandra på ett sätt som underlättar möjligheterna att få svar på mina frågeställningar.  

Resultaten som framkommit i den kvantitativa delen har sedan använts som underlag för mitt 

urval i den kvalitativa delen. Där har jag analyserat ett antal artiklar som jag anser typiska för 

att visa på de aspekter jag vill undersöka i denna uppsats.                                                                  

 

4.1  Kvantitativ innehållsanalys   

Jag har valt att inledningsvis använda en kvantitativ metod då den är användbar för att få 

överblick över materialets sammansättning när det handlar om många analysenheter. Metoden 

ger svar på frågor om förekomsten av olika egenskaper eller variabler i fråga om innehållet 

och talar om hur frekvent de olika kategorierna förekommer. 
48

 Materialet delas in i olika 

mätenheter där varje kategori får ett bestämt värde. Variablerna kodas därefter enligt det 

schema jag utfört för variabelvärden. (se Bilaga 1.) 

 

4.1.1  Definition av variabler och variabelvärden     

Vid konstruering av mitt kodschema för den kvantitativa innehållsanalysen har jag valt 

variabler som jag anser är relevanta för att få svar på de frågeställningar jag vill besvara. 

(Bilaga 1). Där finns variabeln ”Genre” som redovisar de kategorier av artiklar som kan 

förekomma i tidningarna. Vidare har jag skapat en variabel för ”huvudfokus” vilken syftar på 

det ämne som presenteras i artiklarnas rubrik och ingress. ”Bifokus” används vid de tillfällen 

                                                           
48
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artiklarna innehåller ytterligare ett ämne. I variabeln ”källa” avser jag alla de källor som 

förekommer i artiklarna, det vill säga både indirekta och direkta källor, källorna har kodats i 

den ordningsföljd de uppträder i artiklarna. Jag har även skapat variabler för att ta reda på om 

källorna är synliga med pratminus eller citat, detta har kodats med en variabel per källa. En 

särskild variabel har även lagts till för att ta reda på om flyktingarna själva får komma till tals, 

detta har kodats med ”ja” eller ”nej”.  

 

För att ta reda på förekomsten av ”saklighet” i texterna har jag skapat en variabel som inne-

håller kategorierna ”saklig”,”neutral/balanserad” samt ”osaklig” På samma sätt har jag 

kodat variabeln ”opartiskhet”. Jag har dessutom en särskild variabel för positiv eller negativ 

vinkel, detta för att kunna avgöra om vinkeln gör att texten känns positiv till flyktingmotta-

gandet eller inte. Vidare har jag skapat variabler för artikelstorlek samt för det sammanhang i 

vilken artikeln är publicerad, som en enskild artikel eller som en del av andra artiklar rörande 

samma ämne.  

 

 4.1.2   Saklighet och opartiskhet 

Grundidealet för journalistiken i det svenska samhället finns i de regler och lagar som 

journalisterna har i uppgift att följa. Två av grundlagarna är här relevanta för sammanhanget. 

Yttrandefrihetsgrundlagen samt tryckfrihetsförordningen. Yttrandefrihetsgrundlagen gäller 

bland annat vid tidningarnas publicering på sina webbsidor. I båda lagarna gäller meddelar-

frihet och censurförbud. Tryckfrihetsförordningen ger rätt till tidningarna att trycka vad de 

vill, men ger också ett skydd mot att det som publiceras inte får innebära någon form av förtal 

eller kränkningar av enskilda personer.
49

  

 

Därtill kommer de pressetiska reglerna. Dessa regler behövs för att nyhetsförmedlingen ska 

kunna fungera i ett demokratiskt samhälle där den fria åsiktsbildningen är en viktig grund-

pelare i nyhetsrapporteringen. För att uppnå detta bör tre mål uppfyllas.
50

 Medierna bör ge 

medborgarna relevant information för att de fritt ska kunna bilda sig en uppfattning om 

samhällsfrågor och kunna ta ställning i dessa frågor. Vidare ska medierna granska samhället 

och dess makthavare. Viktigast är kanske ändå uppgiften att i texterna låta olika åsikter 

komma till uttryck för att visa skilda sidor av en nyhet, därtill även olika kulturyttringar. I de 
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pressetiska reglerna betonas relevansen av dessa uppgifter. Där är kravet på medierna att de 

förväntas ge en allsidig och korrekt nyhetsförmedling och att enskilda personer ska skyddas 

från kränkande publicitet
51

.  

 

När det gäller att studera graden av saklighet och opartiskhet i artiklar finns dock vissa 

svårigheter. Dels är en nyhet aldrig en hel bild av verkligheten utan endast en utvald del som 

journalisten väljer att beskriva.
52

 Detta beror till viss del på redaktionernas egna urvalskri-

terier. När flera tidningar publicerar olika skildringar av en händelse kan tidningarna ha gjort 

olikartade urval och sett händelsen ur olika perspektiv. Därmed behöver inte någon av 

texterna vara osakliga eller partiska.
53

  

 

Torsten Thurén försöker i sin bok Källkritik skapa några tumregler för urval. Där säger han 

att det till viss del går att se om ett urval är skevt. De kriterier han nämner är att urvalet är 

skevt om artikeln saknar fakta som är relevanta för det perspektiv utifrån vilket artikeln är 

skriven och om sammanhanget förändras då ytterligare information läggs till i artikeln.
54

 När 

tidningarna gör sitt urval handlar det ofta om det så kallade allmänintresset som bör avgöra 

vad som publiceras. Det som är relevant att publicera är händelser som anses viktiga och som 

är väsentliga för medborgarna. Detta påverkar också vilket perspektiv av händelsen som 

tidningarna sedan väljer att lyfta fram i sina artiklar.
55

 Artiklarna är också bearbetade på 

grund av det begränsade utrymme som journalisterna har att arbeta med i tidningen vilket gör 

att endast vissa delar av en händelse får rum. Vidare kommer en del av nyhetsmaterialet till 

artiklar ofta från färdiga pressmeddelanden. Varje journalist har även sin egen berättarteknik 

som kan påverka en text. Att studera saklighet i en text handlar om att ta reda på hur nära 

verkligheten en beskrivning av en händelse är, att den ska vara sann och relevant vilket alltså 

kan vara väldigt svårt att bedöma. Grunden är ändå att all journalistik ska bygga på fakta.  

 

För att mäta graden av opartiskhet i en artikel, vad gäller balans och neutralitet i texten, finns 

det även några grunder att studera. Dels tendensen. Källor som medverkar i en artikel kan ha 

syftet att presentera en sak på ett sätt som är fördelaktigt för dem själva. Till exempel politi-
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ker, organisationer, företag eller fackliga representanter.
56

 För att artikeln ska vara opartisk 

krävs därför att fler än en källa finns med i artikeln. Om det finns olika sidor, till exempel vid 

en konflikt bör båda sidor komma till tals i artikeln. För att texten ska anses som neutral går 

det även att studera ordvalet och journalistens uttryckssätt. Detta får inte användas på ett 

sådant sätt i artikeln att det framgår att journalisten tar parti för någon del av parterna i texten. 

57
 En vinkling åt endera hållet får alltså inte förekomma. 

 

I boken Handbok i journalistikforskning, av Michael Karlsson och Jesper Strömbäck (2015), 

belyses flera av problemen med att studera objektivitet, saklighet, partiskhet, balans och 

neutralitet. Där försöker författarna konkretisera frågan genom en studie, (Tuchman, 1987), 

ursprungligen utförd av Gaye Tuchman, professor vid Department of sociology på University 

of Conneticut.
58

 Hon använder sig av begreppet strategisk ritual. Där finns några regler att 

förhålla sig till. Bland annat att journalisterna i sina artiklar ska vara noga med att presentera 

källor och tydligt göra skillnad på åsikter och nyheter i texterna.
59

  

I boken presenteras även resultatet av en studie, (Ekström & Nohrstedt, 1996), gjord av fors-

karna Mats Ekström, professor vid institutionen för journalistik, medier- och kommunikation 

vid Göteborgs universitet och Stig-Arne Nohrstedt, professor i medie- och kommunikations-

vetenskap vid Örebro universitet,
60

 där de kommit fram till den konkreta bedömningen att en 

nyhet bedöms vara sann och korrekt om den på ett riktigt sätt återger uppgifter från veder-

tagna källor, artiklarna kan även bedömas som neutrala om två perspektiv av en händelse 

samtidigt presenteras i en artikel.
61

  

 

I boken Nyheter – Att läsa en tidningstext, av Kristina Lundgren, Birgitta Ney och Torsten 

Thurén (1999), finns en analysmodell presenterad som är framtagen med avsikten att urskilja 

hur mycket av en text som beror på journalistens egna val. Modellen är anpassad för att vara 

så flexibel att den ska kunna användas på artiklar av olika slag och som är skrivna av olika 

journalister. I analysmodellen studeras text på ett grundligt sätt och frågor som källor, 
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vinklingar, framförande och språklig gestaltning bearbetas.
62

 Även denna analysmodell tar 

jag i beaktande vid min bedömning, men går senare in på den grundligare i den kvalitativa 

delen. 

För att kunna göra en bedömning av om artiklarna som ingår i min undersökning kan anses 

vara skrivna på ett sakligt och opartiskt sätt har jag med stöd av dessa teorier, modeller och 

studier skapat ett antal kriterier som jag sökt tillämpa på artiklarna och som har legat till 

grund för min bedömning.  

 

För min bedömning av saklighet gäller därför dessa kriterier:  

* Vilket faktaurval finns i artikeln? Håller sig journalisten till huvudfokus i texten samt 

eventuella bifokus. Framkommer det tydligt i texten vad som är viktigt att veta i frågan? 

* Utifrån vilket perspektiv är artikeln skriven? 

* Är innehållet i artikeln relevant från det valda perspektivet? 

* Presenteras texten på ett sätt som ger läsaren tillräckligt med underlag för att skapa sig en 

egen uppfattning eller åsikt om händelsen? 

För min bedömning av opartiskhet gäller härmed dessa kriterier: 

* Är texten dramatiserad på något sätt som kan vinkla texten i en eller annan riktning? 

* Vad eller vem utgör bakgrund respektive förgrund i texten? Vinklar valet av förgrund eller 

bakgrund texten i någon riktning? 

* Finns det flera källor i de fall artikeln beskriver ett problem och är i så fall dessa källor från 

olika parter? 

* Påverkar journalistens ordval texten på något sätt som kan anses som partiskt? 

* Förekommer värdeladdade ord?  

 

4.2  Kvalitativ innehållsanalys   

I den andra delen av min studie har jag valt en kvalitativ innehållsanalys med retorisk 

inriktning som metod, då den lämpar sig bra vid fördjupande undersökningar som innebär 

analyser av innebörd i en text, dess kontext och process. Den innebär även en noggrann 

närläsning av delarna och helheten i en text för att ta fram det väsentliga i innehållet. Detta 

genom att ställa frågor till texten som kan belysa frågeställningarna.
63

  

När det gäller gestaltningar i pressen som handlar om det mångkulturella samhället, etnicitet 
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samt invandrares och flyktingars situation är det särskilt viktigt med frågor som talar om ur 

vilket perspektiv något beskrivs i texten och vilka föreställningar om etnicitet och olika 

kulturer som finns.
64

 Perspektivet i en text eller avsaknaden av ytterligare perspektiv kan leda 

texten åt ett eller annat håll och skapa en felaktig bild av personer eller händelser. Texter kan 

också innehålla undertoner som gör att personerna i texten framställs på ett visst sätt, detta 

beroende på vilka ord som journalisten valt att uttrycka sig med i texten, så kallade 

perspektivmarkörer.
65 

 

4.2.1   Massmedieretorisk textanalys  

          Förmåga att analysera journalistikens texter och synliggöra dolda budskap,  

          förstå vad de betyder och vilka känslor de väcker är viktiga i en tid då medie- 

          kulturen i allt högre grad bestämmer hur verkligheten ska tolkas 

                                                                                                      – Britt Hultén (2007) 

Jag har valt att använda mig av en massmedieretorisk innehållsanalys för den kvalitativa 

delen då den är en tolkande metod som både bidrar till förståelse av text, men också för 

sambandet till dess tidskontext samt nyhetstexternas mönster, den redaktionella 

bakgrundsprocessen och olika berättarperspektiv.
66

  

Termen massmedieretorik är ett uttryck som ifrån början myntades av Bengt Nerman, lärare 

vid journalisthögskolan i Stockholm, i hans bok Massmedieretorik (1973).
67

 Begreppet 

bygger på den klassiska retoriken som har sitt ursprung i den gamla antikens Grekland och 

speglar att den arbetsprocess i vilken en journalistisk text skapas idag är mycket lik den 

process som dåtidens retoriker använde sig av vid offentliga tal.
68

 Den klassiska retorikens 

uppgift var att undersöka de retoriska medlen och och deras effekter, språket och dess 

funktioner samt stil och utformning. Språket under antiken byggs liksom språket idag upp 

efter vissa regler, både öppna och dolda. De journalistiska texterna har dessutom producerats i 

ett sammanhang, en kontext, genom en journalistisk process.
69

 

Inom begreppet massmedieretorik ryms nyhetsvärderingsprinciper, källkritik, kontext och 

retoriska skrivmönster som tillsammans påverkar nyhetstexten. Massmedieretorisk analys 
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bearbetar både texten som helhet och därefter textens olika delar. 

I boken Journalistikanalys – En Introduktion (2007), tillämpar Britt Hultén en massmedie-

retorisk textanalys. Hon presenterar där under ett antal punkter ett urval av frågor som hon 

anser vara de mest lämpliga att ställa till en text som ska granskas.
70

 Frågorna är avsedda att 

besvara vilken genre en text tillhör, ämne och disposition i texten, var texten är publicerad 

och vilket syfte artikeln har. Därefter hur framställningarna ser ut i texten och i vilket sam-

manhang och miljö människor är gestaltade i samt undersöker språkets konstruktion och stil. 

 

Ett liknande exempel, den modell jag har valt att utgå från, är den som finns beskriven i 

boken Nyheter – att läsa en tidningstext, av Kristina Lundgren, Birgitta Ney och Torsten 

Thurén, (1999), som omfattar kritisk läsning av text för att undersöka bland annat språk, 

faktaurval och olika innebörder i texten. För att kunna göra det ställs frågor till texten. I boken 

redovisas ett flexibelt sätt att utföra detta på så att analysmodellen ska kunna anpassas till 

olika typer av nyhetstexter då alla texter är unika och skapade i ett unikt samanhang. Det 

påverkade beslutet att använda just denna modell som underlag, då mitt undersöknings-

material innehåller olika typer av artiklar. Nedan följer en kortfattad beskrivning av den 

modell som finns presenterad i boken.
71

  

Artbestämning av en text är inledningsvis viktigt för att skapa sig en förståelse för vilken typ 

av text det är som ska analyseras. Efter att ha tagit reda på var texten är publicerad, vilken 

genre texten tillhör, hur texten är uppbyggd, vem som skrivit texten och i vilket sammanhang 

texten publicerats i, går det sedan att börja analysen. Analysen tar fasta på den klassiska 

retorikens råd för hur en text byggs upp vilket innebär att texten bör ge svar på de sex 

kardinalfrågorna: Vad har hänt? Vem är det som gjort det? Var någonstans skedde det? När 

inträffade händelsen? Hur gick det till? och varför hände det?
72

   

Jag har med denna modell som underlag skapat ett antal analysfrågor som jag anser är 

relevanta för min undersökning och som jag avser att ställa till de texter som ingår i mitt 

material. De frågor jag valt redovisas nedan (se även Bilaga 2): 

1. Vad handlar artikeln om och vilka fakta presenteras? Vilka källor finns med i texten? Är 

det öppna eller dolda källor? Är källorna citerade direkt eller indirekt? Finns det något i texten 

som associerar till andra händelser? Är urvalet tendensiöst? Finns någon positiv eller negativ 

vinkling i texten?  
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2. Vad presenteras i förgrunden i texten respektive i bakgrunden? Vilka av källorna får 

komma till tals i artikeln med pratminus och vilka källor presenteras eller omtalas?  

3. Hur är ordvalet i texten? Inbjuder texten läsaren till att skapa sig egna åsikter om 

händelsen?  

4. Hur ser anföringsorden i texten ut? Är de neutrala eller mer beskrivande? Hur framställs 

källorna i texten? Blir de framställda som subjekt, aktörer, offer eller objekt?  

5. Ur vilket sammanhang och vilken miljö presenteras texten? Vad är ramen för händelsen? 

Hur presenterar journalisten platsen för händelsen? Använder sig journalisten av nyckelord 

för att beskriva platsen och hur påverkar det intrycket av händelsen? 

6. Används retoriska grepp i texten? Beskrivs händelsen ur ett jämförande perspektiv? Hur ser 

jämförelsen ut? Vilka ord används vid beskrivandet? Förekommer värdeladdade ord i texten? 

Vid vilket tillfälle används de och hur ser de ut? 

7. Finns det liknelser i texten? Anges det några stereotypa bilder?  

8. Hur beskrivs händelsen? Enkelt eller problematiserande? Finns det färdiga slutsatser? 

9. Stämmer brödtexten överens med det som rubrik och ingress talar om? Finns motsägelser i 

texten? Är det något i texten som inte stämmer vad gäller presentationen, ordvalet, val av 

källor, statistik, eller annat? 

10. Saknas det något i texten som borde ha presenterats och skulle det ge texten en 

annorlunda betydelse om det tillförs?  

5.  Material   

Jag valt september månad år 2015 som analysperiod eftersom det är den period då antalet 

asylsökande som inrapporterades till migrationsverket började öka markant för varje vecka. 

Insamlandet av materialet har skett elektroniskt och hämtats via Mediearkivet, Retriever 

research. Där har jag använt sökorden: ”asylsökande”, ”flyktingboende”, ”asylboende”, 

”flyktingmottagande” och ”asyl”. Dessa ord har jag valt ut med tanken att få med så många 

träffar som möjligt som handlar om flyktingar som sökt asyl i Sverige samt flyktingsitua-

tionen som helhet.  

 

5.1  Tidningarna 

De fyra tidningar som är i fokus för min undersökning är regionstidningen Sydsvenska 

Dagbladet och lokaltidningarna Norrbottenskuriren, Jönköpingsposten och Gefle Dagblad. 

Tidningarna är placerade i olika delar av landet med en geografisk placering som jag anser 
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gör att de är de tidningar som lämpar sig bäst att jämföra i ett sådant här sammanhang.  

Jag har också ämnat ta med tidningar som har sitt bevakningsområde i kommuner där antalet 

flyktingar i jämförelse med antalet invånare varierat mellan väldigt många för kommunen 

respektive väldigt få för att se om det förekommer några skillnader baserade på antalet 

flyktingar i kommunen eller om det visar sig att detta inte har någon betydelse för rappor-

teringen om flyktingfrågor. Nedan redovisar jag mitt urval av tidningar och antalet mottagna 

flyktingar i förhållande till det totala antalet invånare i kommunen baserat på Statistiska 

centralbyråns (SCB) tillgängliga statistik
73

 samt Migrationsverkets statistik över antalet 

flyktingar per kommun.
74

 (se tabell 3.) Jag har valt att ta med tidningen Sydsvenskan trots att 

den har ett större spridningsområde än de övriga tidningarna, detta eftersom det under 

perioden anlände ett stort antal flyktingar till ankomstkommunen i Malmö som ingår i den 

tidningens spridningsområde och jag anser därför att det inte går att bortse från att inkludera 

tidningen i mitt undersökningsmaterial. 

5.1.1  Gefle Dagblad 

Gefle Dagblad tillhör koncernen Mittmedia och är en liberal dagstidning med 

lokalredaktioner i Gävle och Sandviken men den täcker även områdena Hofors och Ockelbo. 

Tidningen grundades år 1895 och har en upplaga av 21 100 samt täcker 35,2% av hushållen i 

regionen.
75 Enligt Statistiska centralbyrån bor det totalt 152 401 invånare inom de kommuner 

som ingår i tidningens spridningsområde. Under september månad 2015 registrerades i migra-

tionsverkets mottagningssystem ett antal av 1844 asylsökande flyktingar vilket omräknat mot-

svarar 12,09 flyktingar per tusen invånare i kommunerna.  

 

5.1.2  Jönköpingsposten 

Jönköpingsposten ges ut sex gånger per vecka och är en del av Hallpressen som ägs av 

Herenco-koncernen. Den grundades år 1865 och är en oberoende borgerlig tidning. Tidningen 

ges ut i Jönköping, men har också sju lokalkontor i Gränna, Habo, Huskvarna, Mullsjö, 

Norrahammar, Råslätt och Vaggeryd med en upplaga av 29 200 samt täcker 40,9% av 
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hushållen i regionen. 
76

 Det totala antalet invånare i kommunerna som ingår i tidningens 

spridningsområde uppgår till 197 275 personer. Under september månad blev 966 asyl-

sökande flyktingar inskrivna i migrationsverkets mottagningssystem i området, vilket 

motsvarar 4,89 asylsökande per tusen invånare i kommunerna.  

 

5.1.3  Norrbottenskuriren 

Norrbottenskuriren är norrbottens äldsta dagstidning och grundades år 1861. Sedan 2002 ägs 

tidningen av NTM-koncernen. Tidningen ges ut sex dagar i veckan och har sin 

huvudredaktion i Luleå, men har också lokalredaktioner i Boden, Gällivare, Haparanda, Kalix 

och Kiruna.
77

 Tidningen har en upplaga av 17400 och täcker 32,1 % av hushållen i regionen. 

Totalt bor 171 437 invånare i kommunerna inom tidningens spridningsområde. Ett antal av 

3093 ankommande flyktingar blev under september inskrivna i migrationsverkets mottag-

ningssystem vilket motsvarar 18,04 flyktingar per tusen invånare i kommunerna.                                                                           

 

5.1.4  Sydsvenskan  

Regionstidningen Sydsvenskan grundades 1848 och är en oberoende liberal morgontidning 

ägd av Bonnier AB Tidningen ges ut i Malmö sju dagar i veckan, har en upplaga av 95600 

och täcker 25,1% av hushållen i regionen. Huvudredaktionerna finns i Malmö och Lund, men 

bevakningsområdet omfattar även kommunerna Vellinge, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, 

Svedala, Burlöv, Trelleborg och Eslöv.
78

 Det totala invånarantalet i de kommuner som ingår i 

tidningens spridningsområde uppgår enligt Statistiska centralbyrån till 662 363 personer. 

Under september 2015 registrerades 5082 asylsökande flyktingar i migrationsverkets mottag-

ningssystem vilket motsvarar ett antal av 7,67 flyktingar per tusen invånare i området. 

 

5.2  Urval/avgränsningar 

För att få en så representativ bild som möjligt av tidningarnas publicering har jag valt att 

studera en hel månads urval av artiklar, september månad år 2015. Genom att studera en 

sammanhängande period var mitt mål att kunna följa utvecklingen i de olika kommunerna 

under perioden då antalet flyktingar som ankom till Sverige ökade för varje vecka och för att 

                                                           
76

 Jönköpingsposten, jp.se, Tillgänglig: http://www.jp.se/om-oss/, (Hämtad: 2015-12-14) 
77

 Norrbottenskuriren, kuriren.nu, Tillgänglig: http://www.kuriren.nu/nyheter/ , (Hämtad: 2015-12-14) 
78

 Sydsvenskan, sydsvenskan.se, Tillgänglig: http://www.sydsvenskan.se/om-sydsvenskan/ , (Hämtad: 2015-12-
14) 

http://www.jp.se/om-oss/
http://www.kuriren.nu/nyheter/
http://www.sydsvenskan.se/om-sydsvenskan/


27 
 

se hur det presenterades i respektive tidning.  I mitt material har jag valt att studera alla typer 

av artiklar som innehöll relevant anknytning till mitt syfte och som framkom vid min sökning 

i sökmotorn Retriever research. Materialet inkluderar därför både tidningsartiklar, notiser, 

ledare, debattartiklar samt liknande åsiktsartiklar, insändare och reportage. Jag har gjort ett 

totalurval ur fyra tidningar efter de sökord och de kriterier jag satt upp vilket resulterade i 299 

artiklar som ingår i mitt undersökningsmaterial.  

Jag har även valt att ta med artiklar rörande utrikesnyheter i min undersökning då de i vissa 

fall beskriver flyktingarnas bakgrund och bidrar till en förståelse för de förhållanden från 

vilka dessa personer har flytt till Sverige. Att ta bort dessa artiklar skulle då ge en felaktig bild 

av av vad medierna presenterar för invånarna i det lokala samhället.  

 

De artiklar som ingår i undersökningen har alla gemensamt att de i någon form handlar om 

anländandet av asylsökande till Sverige samt integrationen av flyktingar i det svenska sam-

hället och flyktingarnas situation i helhet. Det innebär artiklar som i någon mån omnämner 

personer med utländsk härkomst som kommit till Sverige som flyktingar, så kallad flykting-

invandring. Jag har därför valt att inte inkludera artiklar som handlar om personer som endast 

avser att vistas i Sverige en kortare period eller personer som kommit till Sverige för att 

arbeta, så kallad arbetskraftsinvandring. Detta eftersom dessa personer färdas till Sverige med 

helt andra förutsättningar och av en helt annan orsak än de som söker sig hit på grund av 

flykt.   

 

5.3  Validitet och reliabilitet 

Jag är medveten om att urvalet av tidningar kan ge en skev bild på grund av att jag enbart valt 

borgerliga/liberala tidningar, men tar stöd i mitt val utifrån Gunilla Hulténs avhandling där 

hon kom fram till att det inte hade någon betydelse för resultatet vilken politisk tillhörighet 

tidningarna hade.
79 Jag har även ytterligare grundat mitt val i att de tidningar jag valt har haft 

den största upplagan och täcker de flesta hushållen i respektive region i jämförelse med andra 

tidningar inom regionen.
80

 Valen har jag även gjort med tanke på om tidningen ges ut i ett 

område med stort mottagarantal respektive lågt mottagarantal i jämförelse med invånarantalet 

i kommunen, vilket har baserats på migrationsverkets statistik över antal asylsökande som är 

inskrivna i migrationsverkets mottagningssystem i september månad. Statistiken är registerad 
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den 1 oktober 2015 och täcker hela september månads statistik. Jag har även utgått från scb:s 

statistik över antal invånare per kommun, statistiken är över period 3 som omfattar september 

månad 2015.  Därefter har jag räknat ut antal asylsökande per tusen invånare i kommunen. 

Det för att få en så rättvis bild av kommunerna som möjligt då kommuner med stort invånar-

antal annars har fler asylsökande till kommunen. På det viset blev förhållandena i de olika 

kommunerna synligare oavsett storleken på det totala invånarantalet. 

 

Vid kodningen av artiklarna har jag först utfört en testkodning av ett mindre antal artiklar och 

därefter har kodschemat justerats efter vad som saknades i den första kodningen. För att få ett 

urval som ligger så nära det går att komma vad gäller att kunna göra en generell bedömning 

av vilka artiklar som kan tänkas vara de mest lämpliga för en jämförande analys i den kvali-

tativa delen har jag utgått från resultaten i den kvantitativa analysen och försökt identifiera 

vilka punkter som i denna synliggjort de största skillnaderna samt de mest förekommande 

företeelserna i artiklarna och sedan valt artiklar där dessa faktorer är tydligast representerade. 

 

6. Undersökning: empiriska resultat 

Här redovisas de resultat som framkommit under undersökningen.  För att tydligt kunna 

presentera resultaten har jag utgått från de frågor jag angivt under rubriken frågeställningar i 

början av uppsatsen.  

Den kvantitativa delen visar hur den ökade flyktinginvandringen presenterats i de fyra 

tidningar som ingick i mitt undersökningsmaterial. Den kvantitativa delen besvarar också 

frågan om vem som får komma till tals i artiklarna, på vilket sätt, samt tar reda på graden av 

saklighet och opartiskhet i artiklarna. Den kvalitativa delen svarar på frågan om hur källorna 

beskrivs i artiklarna.  

 

6.1  Kvantitativ undersökning  

Hur beskrivs den ökade flyktinginvandringen i de utvalda tidningarna under september 

månad år 2015 ?                                       
 

Innan jag påbörjade kodningen av artiklarna ville jag ta reda på om antalet artiklar som 

tidningarna publicerade skiljde sig åt beroende på var i landet tidningen gavs ut. Resultatet 

visas nedan. 
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      Tabell 1. Visar antal artiklar fördelat på respektive tidning.                                                

Det totala antalet artiklar som hade anknytning till flyktingfrågor och publicerades under 

september månad år 2015 i de fyra olika tidningar som ingick i mitt material uppgick till 299 

stycken. Antalet artiklar var någorlunda lika för tre av tidningarna. Lägsta antalet antalet 

artiklar stod Gefle Dagblad för med 53 artiklar vilket motsvarar 17,7 % av det totala antalet 

artiklar.  I Norrbottenskuriren publicerades 62 artiklar, vilket motsvarar 20,7 % och Jön-

köpingsposten 65 artiklar, vilket är 21,7 % av det totala antalet. Sydsvenskan var den enda 

som skilde sig åt med 119 artiklar under månaden, vilket är nära dubbelt så många artiklar 

som i de övriga tidningarna.   

 

Genre 

 

    Tabell 2. Jämförelse av antal artiklar inom respektive genre fördelat på tidningarna.        ( n=299) 

Resultatet visar att alla tidningarna hade en majoritet av nyhetsartiklar bland de publicerade 

artiklarna under månaden. I Sydsvenskan bestod hela 48 % av nyhetsartiklar, liknande siffror 
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visade Gefle Dagblad med 51 % vilket är runt hälften av alla artiklar. För Norrbottenskuriren 

och Jönköpingsposten var siffrorna ännu högre med 74 % respektive 75 %.  

 

Vad gäller åsiktsartiklar/kommentarer och krönikor låg Sydsvenskan däremot betydligt högre 

än de övriga tidningarna med 34 sådana artiklar publicerade, vilket motsvarar 29 %.  I 

Norrbottenskuriren var 5 % från den genren, i Jönköpingsposten 8 % och i Gefle Dagblad 17 

%. Tre av tidningarna hade regelbundet en publicerad ledare. Både Sydsvenskan, Norrbot-

tenskuriren och Gefle Dagblad hade sju stycken vardera under månaden medan Jönköpings-

posten inte hade en enda ledare som handlade om ankommande flyktingar eller integration. 

Insändare inskickade till tidningarna av privatpersoner med synpunkter som handlade om 

flyktingfrågan var däremot ganska ovanligt förekommande. Endast två stycken insändare i 

Sydsvenskan och en i Jönköpingsposten.  

 

Reportage förekom av lite olika slag, ofta med inslag som beskrev flyktingarnas bakgrund och 

de problem de träffat på under sin flykt till Sverige. I Sydsvenskan bestod 8 % av reportage, i 

Gefle Dagblad 9 % och i Jönköpingsposten 3 %. I Norrbottenskuriren förekom dock inga re-

portage alls. Små notiser var det jämn fördelning av mellan de olika tidningarna, 9 stycken i 

Sydsvenskan, 6 stycken i Norrbottenskuriren, 8 i Jönköpingsposten och 5 stycken i Gefle 

Dagblad.  

 

Resultatet visar att trots att Sydsvenskan har betydligt fler publicerade artiklar över månaden 

så är resultatet jämt fördelat mellan de olika genretyperna, det som skiljer tidningarna åt är i 

stort sett endast att Sydsvenskan har ett mycket högre antal publicerade åsiktsartiklar i olika 

former.  

 

Huvudfokus 

 

Bland de publicerade artiklarna handlade majoriteten om de ankommande flyktingarna och 

deras situation, både i andra länder och vid deras ankomst till Sverige, ibland presenterade 

med hjälp av statistik i texterna och ibland med beskrivande ord.  

Politik var även det ett populärt ämne bland artiklarna, vilket ofta också förekom i kom-

bination med ämnet utrikes, däribland artiklar som berör situationen i Europa. 



31 
 

 

Diagram 1. Huvudfokus i artiklarna fördelat på de olika tidningarna.                                                     (n=299) 

 I Norrbottenskuriren, Jönköpingsposten samt Sydsvenskan visade ämnena politik och utrikes 

snarlika resultat. Det förekom ett stort antal möten i Eu-parlamentet under undersöknings-

perioden, där flera politiker medverkade för att diskutera den rådande flyktingkrisen vilket 

kan förklara de höga siffrorna. Det var ett återkommande inslag även i Gefle Dagblad även 

om tidningens resultat inte visar på lika höga siffror som i de övriga tidningarna.  

De artiklar som behandlade ämnena politik och utrikesnyheter beskrev ofta samma fakta-

innehåll i alla fyra tidningarna, vilket kan bero på att tidningarna fått mycket av sin informa-

tion från pressmeddelanden via tidningsbyråerna TT och Reuters och därefter producerat sina 

olika artiklar efter samma fakta.  

De ämnen som det fokuserades väldigt lite på var integration/samhälle samt hjälporganisa-

tioner. Boendefrågan diskuterades också i enstaka artiklar, men verkade inte utgöra ett stort 

problemfokus vilket kanske kan förklara det låga antalet artiklar inom den kategorin. 

 

Bifokus 

 

Även när det gäller bifokus i artiklarna visar resultatet på liknande siffror. Ämnet statistik och 

ankommande flyktingar är det största samtalsämnet i artiklarna i alla tidningar tätt följt av 

ämnet politik. Integration/samhälle får här lite större utrymme bland texterna. 
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  Diagram 2. Bifokus i artiklarna fördelade på de olika tidningarna.                                               (n=299) 

I Sydsvenskan finns ett stort antal artiklar som berör ämnet Bakgrund (ankommande 

flyktingar). Ämnet fanns både i nyhetsartiklar, åsiktsartiklar och reportage och eftersom 

Sydsvenskan även tidigare visade ett stort antal åsiktsartiklar så kan det förklara varför just 

den tidningen har så mycket högre siffror när det gäller just flyktingarnas bakgrund. 

Norrbottenskuriren och Jönköpingsposten valde däremot att inte ta upp ämnet som bifokus. 

 

 Vilka källor får komma till tals i artiklarna och på vilket sätt? 

 

   Tabell 3. Första källa som kommer till tals i artiklarna fördelat på de olika tidningarna.   (n=299) 

I artiklarna förekommer olika källor. Diagrammet ovan visar vem som först får komma till 

tals i artikeln, alternativt första källa som redovisas/omtalas i artikeln. I flest antal artiklar 

förekommer uttalanden från politiska representanter.  
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Även myndighetsrepresentanter ligger högt i antal i artiklarna, främst då det i dessa talas om 

flyktingarnas ankomst till de olika kommunerna. Källorna redovisas både indirekt och direkt i 

artiklarna, samt genom statistik från olika myndigheter, främst migrationsverket. Flyktingar 

får komma till tals i relativt få artiklar vid jämförelse med ovanstående källor. I Sydsvenskan 

och Norrbottenskuriren förekommer det endast i 8 % av artiklarna. Men för de andra två 

tidningarna ligger siffrorna högre. I Jönköpingsposten på 14 % och i Gefle Dagblad på hela 

17 %.  

 

I kategorin experter som får stort utrymme i texterna ryms uttalanden från bland annat 

professorer, jurister och präster men också journalister och författare.  

Minst plats i artiklarna får föreningsrepresentaner. I kombination med det låga antalet artiklar 

som berör hjälporganisationer så stämmer resultatet bra.  

 

Källor 

  

  Tabell 4. Visar hur första källan får komma till tals i respektive tidning.                     (n=299) 

 

I tabellen ovan går det att se att det är mycket vanligt förekommande att de politiska 

representanterna blir refererade eller omtalade. Resultatet beror ofta på att de artiklar som 

handlar om utrikesnyheter eller politik ofta har tagit information från exempelvis 

nyhetsbyråer som TT eller Reuters som sedan publicerats som andrahandskälla i artiklarna. 
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När det gäller artiklar som i huvudsak innehåller svenska källor eller källor från närliggande  

länder förekommer det mycket oftare att källorna får synas med ett pratminus. Resultatet 

ligger jämt över alla tidningar vad gäller myndighetsrepresentanter och politiska 

representanter, vilket kan förklaras med att flera av utrikesartiklarna som rör Eu bygger på 

samma fakta, varvid samma källor får komma till tals i dessa artiklar. Vad gäller flyktingar 

som får komma till tals med pratminus förekommer det i Jönköpingsposten i 14 % av 

artiklarna medan det i Norrbottenskuriren förekommer i 8 %.  

 

 

  Tabell 5. Andra källa i artikeln fördelade på tidningarna.                                       (n=299)  

 

Även bland andrakällorna, det vill säga den källa som får komma till tals efter den första 

källan i artikeln, ligger politiska representanter högst. Resultatet beror förmodligen på att hit 

räknas både de källor som får komma till tals i de artiklar som rör politik i sverige, men även 

de som rör utrikespolitik. Båda kategorierna representerades ofta som fokus i texterna. 

Vanligtvis förekommer flera politiker i dessa artiklar. Både direkt och indirekt.  

 

Resultatet för myndighetsrepresentanterna är nästan lika högt. De högsta procenttalen står 

Gefle Dagblad för med 34 % för politiska representanter och 28 % för myndighets-

representanter, men de övriga tidningarna har nästan lika höga procenttal. Jönköpingsposten 

35 % respektive 26 %, Sydsvenskan 28 % respektive 16 % och i Norrbottenskuriren är 

resultatet 21 % i båda kategorierna. Resultatet för flyktingar är inte lika högt, dock finns det 

representerat med 10 % i Norr-bottenskuriren. 

 

Källa saknas även i ett stort antal artiklar, något som kan bero på det höga antalet åsikts-

artiklar samt de korta notiserna.  
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Tabell 6. Visar hur andra källan får komma till tals i respektive tidning.               (n=299)  

 

Tabellen ovan visar fortfarande en tydlig tendens på att de politiska representanterna och 

myndighetsrepresentanterna blir refererade i flera artiklar.  I Jönköpingsposten förekommer 

det i nära 30 % av artiklarna. När det gäller myndighetsrepresentanterna är det inte så stor 

skillnad i procent mellan indirekt och direkt uttalande. Däremot är det mer vanligt att 

flyktingarna själva och volontärer får medverka med egna ord i artiklarna även om det handlar 

om lågt procentantal i jämförelse med de politiska representanterna. Dock förekommer en 

flykting med pratminus i hela 10 % i Norrbottenskuriren och i 6 % i Sydsvenskan, vilket är 

mycket oftare än i de övriga tidningarna.  

 

Tabell 7. Tredje källan i artiklarna fördelade på de olika tidningarna.                              (n=299) 
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Den tredje källan avser den källa som får komma till tals efter den andra källan i artikeln. 

Resultatet visar att det förekommer ett stort antal artiklar som saknar en tredje källa. De som 

ändå förekommer i artiklarna är fortfarande en jämn och hög våg av politiska representanter 

och myndighets-representanter. I Jönköpingsposten förekommer politiker i hela 29 % av 

artiklarna, nästa lika ofta är det i Gefle dagblad med 26 %, vilket är högt i jämförelse med 

Sydsvenskan som bara har politiska representanter med i 18 % av artiklarna. Flyktingarna får 

fortfarande plats i artiklarna, samt en och annan föreningsrepresentant. 

 

        Tabell 8. Visar hur tredje källan får komma till tals i artiklarna.             (n=299) 

 

Bland tredjekällorna är det stora skillnader bland vilka som får komma till tals direkt och 

indirekt. Sydsvenskan visar ett högre procentantal som får komma till tals direkt bland 

myndighetsrepesentanterna, men det omvända vad gäller de politiska representanterna.  

De övriga tidningarna har en jämn fördelning mellan både direkt och indirekt vad gäller dessa 

källor. Dock medverkar 15 % av de politiska representanterna i Jönköpingsposten indirekt 

och endast 4 % direkt vilket är mer än tre gånger så ofta.  

 

Procentantalet för flyktingar ligger lågt i alla fyra tidningarna. Samma sak gäller för källa 

volontär/frivillig. 
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Får en flykting komma till tals i artiklarna? 

Tabell 9. Visar förekomsten av en flykting som källa i artiklarna.                                                           (n=299) 

 

Antalet artiklar där en flykting inte får komma till tals är högt. Skillnaderna är stora i alla 

tidningarna men i två tidningar är resultatet något lägre. I Sydsvenskan får en flykting komma 

till tals i endast 21 artiklar av 119 och i Gefle Dagblad bara 11 gånger av 53 vilket är låga 

antal, cirka en femtedel av artiklarna i respektive tidning. I de andra två tidningarna får 

flyktingar däremot medverka i cirka en tredjedel av artiklarna. Där visar siffrorna på 19 

gånger av 62 för Norrbottenskuriren, och i Jönköpingsposten 21 gånger av 53. Fördelningen 

syns även tydligt i tabellen nedan. 

 

 

Diagram 3. Diagrammet visar antal artiklar där en flykting själv får medverka fördelat på respektive tidning.    

(n=299)     
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Saklighet och opartiskhet 

Slutligen ville jag även försöka ta reda på om tidningarna redovisar en saklig och opartisk bild 

av flyktinginvandringen i sina artiklar. Tabellerna nedan visar hur resultatet ser ut i respektive 

tidning. Tabellerna är inte proportionella mot antalet artiklar i varje tidning. 

                                      

Diagram 4. Visar graden av saklighet i artiklarna från de olika tidningarna.        (n=299)  

 

De resultat jag har fått fram efter genomgång enligt de kriterier jag satt upp för saklighet visar 

att andelen artiklar som var sakliga förekom flest antal gånger. Andelen osakliga artiklar var 

mycket lågt. De få artiklar som inte kunde anses som sakliga var många gånger de korta 

notiserna, åsiktsartiklar, men även en del artiklar som framförde mycket fakta men med få 

källor beskrivna vilket gjorde att det var svårt att avgöra om dessa var baserade på egna 

åsikter från journalisten eller om informationen kom från källor som gått att spåra.  

Vid en jämförelse av förekomsten av saklighet respektive osaklighet i tidningarna visar 

resultatet att även om Jönköpingsposten visar på en stor adel sakliga artiklar så har tidningen i 

förhållande till de andra tidningarna ändå den lägsta andelen sakliga artiklar. Största andelen 

sakliga artiklar återfanns i Gefle Dagblad. 

 

När det gäller graden av opartiskhet redovisade tidningarna en stor del opartiskhet i sina 

artiklar, dock fanns en del artiklar som tenderade att vara partiska. Vid en jämförelse av 

graden partiskhet i de olika tidningarna visar det sig att Norrbottenskuriren var den som hade 

minst andel partiska tendenser i sina artiklar medan den tidning som hade flest andel artiklar 

med partisk tendens var Jönköpingsposten. I en del fall handlade det då om hur politiker 

kritiserades av flertalet källor, men själva inte fick delta med någon kommentar i texten. 
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 I flera fall handlade det även om EU och hur de olika ländernas syn på mottagandet skiljde 

sig åt. Ibland fanns även ett mått av partiskhet i artiklar som handlade om hur flyktingar blev 

behandlade av olika länder vid gränser. Där kunde det förekomma flera klagomål från 

flyktingar, men ingen förklaring till agerandet från någon ansvarig vid gränserna. 

 

Diagram 5. Visar graden av opartiskhet i artiklarna från de olika tidningarna.        (n=299) 

 

I vissa fall kunde det även vara så att de som framförde klagomål fick göra det med 

pratminus, medan de som var i fokus för kritiken endast fick medverka med citat. Bland de 

som föll under kategorin partiskhet fanns också åsiktsartiklar med många negativa exempel, 

men utan exempel på positiv sida i frågan eller en lösning på ett problem. Vid en jämförelse 

mellan tidningarna beträffande förekomsten av både saklighet/osaklighet samt opartiskhet 

/partiskhet visar tidningen Jönköpingsposten enligt diagrammen upp både störst andel partiska 

artiklar, men även den minsta andelen sakliga artiklar medan Norrbottenskuriren står för den 

största andelen sakliga artiklar och opartiska artiklar. 

Finns det några skillnader i rapporteringen beroende på tidningarnas geografiska läge 

och den struktur av invandring som finns inom de kommuner som ingår i tidningarnas 

spridningsområde? 

 

Resultatet som framgår efter uträkning av antalet asylsökande per tusen invånare inom de 

kommuner som ingår i repektive tidnings spridningsområden redovisas i tabellen nedan, 

vilket även framgår av tabellen i bilaga 3. 
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Tabell 10. Visar antalet asylsökande flyktingar per tusen invånare i kommunerna inom respektive tidnings 

spridningsområde. 

 

6.1.1   Diskussion/Resultat 

Resultatet som framkom visar att politiska representanter samt myndighetsrepresentanter till 

större delen är de som får synas både med pratminus och indirekt i artiklarna vid presentation 

av ämnet flyktingar och asylsökande. Flyktingarna själva får däremot inte ta så stor plats. 

Ämnet politik samt utrikesnyheter är det som får störst utrymme bland artiklarna i 

undersökningsmaterialet. Dock ägnas en stor del av artiklarna även åt att beskriva bakgrunden 

till de ankommande flyktingarna samt beskrivningar av ankomsten till Sverige.  

 

Jag har i mitt material inte kunnat urskilja några större geografiska skillnader mellan 

tidningarna annat än vad gäller resultatet för totalt antal asylsökande per tusen invånare i de 

kommunerna som ingår i respektive tidnings spridningsområde. Där visar resultatet på att de 

två tidningarna som ligger i norra delen av Sverige har ett högre flyktingmottagande än de två 

tidningar som ligger i den södra delen av Sverige. Dock finns det i alla fyra tidningarna 

exempel på kommuner med både stort och litet flyktingmottagande som ingår i spridnings-

området för respektive tidning vilket går att se i bilaga 3.  

Det går att urskilja en viss skillnad i Sydsvenskan vad gäller att den innehåller en del artiklar 

från ankomstkommunen i Malmö som är den första plats de ankommande flyktingarna 

anländer till, vilket det inte läggs lika mycket fokus på i de andra tidningarna. Något som 

givetvis beror på att Malmö ingår i tidningen Sydsvenskans täckningsområde. I övrigt går det 

inte att se några tydliga skillnader i tidningarnas artiklar som kan ha att göra med den 

geografiska skillnaden för tidningarna. 
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Resultatet visar likheter med en del av de resultat som framkommit i tidigare forskning inom 

ämnet. Exempelvis kom författarna till artikeln ” Immigrants i the media – civic visibility in 

the USA and Canada” fram till att det gavs större uppmärksamhet åt flyktingarna vid själva 

ankommandet än vid integrationen i samhället vilket stämmer väl överens med de iakttagelser 

jag gjort angående fokus i artklarna. Flera artiklar berör ankomstkommunerna och det stora 

antalet som anländer varje dag, medan det inte skrivs mycket om själva integrationen i sam-

hället sedan flyktingarna flyttats vidare till mottagarkommunerna i landet, vilket kan bero på 

att antalet asylsökande akut ökat och att integrationen är en mer långsiktig fråga som inte blev 

aktuell innan det stod klart hur många av de som ankommit som fick stanna i Sverige. 

I artikeln framkom även att det fanns skillnader i hur synliga flyktingarna själva blir, vilket 

jag också fick som resultat här. Däremot finns i mitt resultat ett antal artiklar som endast 

fokuserar på flyktingarna själva och deras historia medan andra endast fokuserar på de 

problem som existerar runt själva organiserandet av flyktingarna som rör sig genom Europa. 

Eftersom de artiklar där flyktingarna själva får berätta återkommer med jämna mellanrum och 

blir en del av hela sammanhanget anser jag att det finns stort utrymme för läsare att bilda sig 

en egen uppfattning om hur läget ser ut, en stor variation av vinklar att ta del av som till slut 

gör att det går att skapa sig en egen åsikt i frågan.  

 

I artikeln ”asylumseekers in the news” visade resultatet på att det var sällsynt med flyktingar 

i artiklarna, fokus lades ofta på brott och terrorism, och flyktingarna framställdes som 

antingen illegala eller legala, vilket skapade en gruppering av de som anlände. Min uppfatt-

ning av de artiklar jag kodat är att brott och terrorism utgjorde en så liten del av fokus att det 

inte ens föll inom mätningsramen. De enstaka fall där illegala flyktingar nämndes var i de fall 

det förekom diskussioner om huruvida det var legalt för civila att frakta flyktingar över 

gränserna, samt i enstaka artiklar som berörde gränserna vid Finland och Ungern. Finland var 

även i ovannämnda artikel något som bidrog till en större andel artiklar som handlade om att 

flyktingarna sågs utgöra ett hot mot landet. Artikeln var skriven 2007, vilket inte är alltför 

länge sedan, och jag anser att det resultatet stämmer än idag.  

 

Boken Welcome or overeaction – asylumseekers in the welsh media, beskrev att artiklarna 

ofta behandlar hur samhället förbereder sig inför ankommade flyktingar, vilket även i min 

undersökning var ett återkommande resultat både inrikes och utrikes. Vidare märktes det även 

en tydlig skillnad när det gäller Norrbottenskuriren som hade ett större antal artiklar som 
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berörde gränsen mellan Sverige/Finland och Sydsvenskan som hade betydligt större antal 

artiklar rörande EU och gränserna vid Danmark och Finland samt rapportering från 

ankomstkommunen i Malmö.  

 

När det gäller graden av saklighet och opartiskhet förvånade det inte så mycket att dessa 

kategorier tillsammans med neutralitet förekom flest antal gånger då trovärdigheten hos de 

lokala tidningarna är viktig för förtroendet hos invånarna vilket i sin tur kan påverka viljan att 

läsa tidningen. Dock hade jag en aning om att mycket av utrikesmaterialet förmodligen, 

särskilt för de tidningar som låg längre upp i landet, inte alltid skulle innehålla förstahands-

källor då det handlar om lokaltidningar och utrikesmaterialet inte är de lokala tidningarnas 

prioriterade område.  

 

6.2  Kvalitativ undersökning  

I den kvantitativa analysen framkom det att merparten av artiklarna hade ett innehåll som 

fokuserade på antingen politik, ankommade flyktingar eller utrikes samt bakgrunden till 

ankommande flyktingar. Det förekom även ett stort antal nyhetsartiklar och åsiktsartiklar med 

i urvalet. I åtminstone en av tidningarna fick ett stort antal flyktingar själva komma till tals 

och även myndighetspersoner fick stort utrymme. Baserat på dessa resultat, samt med målet 

att besvara frågan om hur källorna framställs i artiklarna, har jag valt ut en artikel från 

respektive tidning för att göra en jämförande analys där jag närläser de utvalda artiklarna mer 

noggrant och tolkar dessa med hjälp av de kriterier för massmedieretorisk analys jag tidigare 

angett under rubriken metod samt i bilaga 2.  

 

Jönköpingsposten 

”Svenskar visar stor hjälpvilja” (03/09/15)  Fokus: Hjälporganisationer/Ank. flyktingar. 

Artikeln handlar om olika insatser som organiseras av hjälporganisationer för de flyktingar 

som anländer. I början av artikeln får en flykting beskriva med hjälp av pratminus den hjälp 

han fått från ett facebooknätverk sedan han kommit till Sverige och säger att han är tacksam. 

                        - Vi fick slänga allt när vi flydde. Vi kom i bara t-shirten.  

                          Men nu har vi fått kläder av folk här, och vi är tacksamma.  

I artikeln beskrivs därefter ovannämnda facebooknätverk, kallat Al Tadamon, som startats 

med syfte att samla in kläder och annat som kan behövas vid asylboenden i landet. I artikeln 
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får en av grundarna, Susanna Adler, samt en av de andra ansvariga, Cecilia Lindén medverka 

med pratminus och berätta hur idén kom till från början. Cecilia framhåller även hur 

tacksamma flyktingarna blivit för den hjälp de fått.  

   - En man från Syrien sade ”mitt land skjuter på mig, men det här ger mig tron  

    på humaniteten tillbaka”, säger hon. 

Den flykting hon talar om blir en andrahandskälla som inte heller nämns med namn, men som 

i sin frånvaro förstärker intrycket att flyktingarna är väldigt tacksamma. I artikeln nämns även 

organisationen Röda korsets arbete för flyktingarna. I texten medverkar en representant från 

organisationen med pratminus. Även hon berättar om den stora välvilja och önskan om att 

hjälpa som finns bland svenskarna. Därefter beskrivs volontärbyrån som förmedlar kontakt 

med olika hjälporganisationer och frivilliga som vill göra något för de ankommade 

flyktingarna. En representant talar om att intresset bland svenskarna att få hjälpa till är mycket 

stort. I slutet av artikeln finns information från migrationsverket om antalet flyktingar som 

ankommit, där finns även uppräknat olika hjälporganisationer dit de som är intresserade kan 

höra av sig.  

 

Helhetsintrycket av den här artikeln är att den vill framhålla hur hjälplösa och utsatta de 

ankommande flyktingarna är när de kommer hit efter att ha färdats från sitt land och genom 

Europa, men att de vid ankomsten till Sverige blivit väl mottagna av hjälpsamma svenskar 

vilket gör dem mycket tacksamma. Intrycket skapas redan i rubriken; 

     Svenskar visar stor hjälpvilja 

Och byggs sedan vidare på i ingressen med meningen; 

      Svenskarnas vilja att göra något när Europa står handfallet inför flykting- 

      katastrofen är stor 

 

Ordvalet i texten samspelar med källorna. Vid två tillfällen används ordet ”tacksamhet” för att 

visa på hur flyktingarna känner sig efter svenskarnas engagemang.  

 

Sydsvenskan 

”Resan till frihet tog 28 dagar”   (08/09/15)    Fokus: Bakgrund flyktingar/Utrikes 
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Artikeln är ett reportage från ankomstplatsen i Malmö där några nyanlända flyktingar väntar 

på att få hjälp. Eiham och Rasha Ashmed har färdats 28 dagar innan de nu slutligen är 

framme.  

För dem har målet hela tiden varit att ta sig till Sverige och de får i texten med pratminus 

beskriva hur det varit under färden genom de övriga länderna i Eu. Där nämns två av de 

länder som fått mest kritik för att vara motståndare till flyktingmottagande. Eiham säger att de 

fått höra att Ungern skulle vara värst att färdas genom, men att det visade sig att den danska 

polisen behandlat dem värre. 

 

                        - De behandlade oss omänskligt.  

                       - Den danska polisen var hårdhänt mot oss. 

 

Deras resa beskrivs utförligt och tydligt i brödtexten. Hela tiden med inslag av pratminus där 

Eihab berättar om de olika problem de stött på under färden. Dock har de även blivit väl 

bemötta av andra flyktingar och myndigheter på flera ställen. Resan med båt till Grekland 

beskrivs som ”mardrömslik” vilket skapar känsla i texten. Det går att sätta sig in i de olika 

situationer som familjen varit med om. På ett ställe beskrivs några av de svårigheter som 

deras döttrar fått utstå, då ena dottern haft gips och brutet ben och de ändå förväntats gå flera 

kilometer. Efter en detaljerad beskrivning som ger förståelse för hur det kan vara för 

flyktingarna övergår artikeln till att beskriva vad som nu kommer hända med familjen då de 

blir ett nummer i raden av asylsökande hos migrationsverket. Där får läsaren en tydlig bild av 

hur stort antalet egentligen är som ankommit.  

 

Slutligen berättar Eihab att han har för avsikt att arbeta och göra rätt för sig i Sverige. 

Därefter följer ett pratminus från ytterligare en flykting, Samar Mohammed som med sin son 

väntar på sin tur i kön vid migrationsverket. Även hon ger en tydligt beskrivande berättelse 

om sin färd till Sverige. Resan beskrivs vid flera tillfällen som mycket problematisk då de fått 

gå långa sträckor och inte fått så mycket mat. Ordet ”skräckfärd” använder hon vid 

beskrivande av båtfärden till Grekland, därefter uttrycker hon glädje och lättnad över att vara 

framme i säkerhet. 

        - Det känns underbart att jag nu är med mina tre barn i Malmö. 

 

Gefle Dagblad 
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”Löfven och Merkel visade enad front”  (09/09/15)    Fokus: Politik/Utrikes 

Ramen för händelsen som beskrivs i artikeln är ett möte mellan Tysklands förbundskansler 

Angela Merkel och Sveriges statsminister Stefan Löfvén, representanter för de två länder 

inom EU som tagit emot flest ankommande flyktingar. Anledningen till mötet mellan de två 

ledarna är att diskutera situationen i och med flyktingkrisen och det förslag som de båda vill 

driva igenom med kvotfördelning för alla länder inom EU.  

Inledningsvis beskriver rubriken samt ingressen de två ledarna som enade;                     

                    

                  En känslosam enighet om medmänsklighet var uppenbar när förbundskansler  

                  Angela Merkel tog emot Stefan Löfvén i Berlin för att diskutera flykting- 

                  katastrofen i Europa. 

 

Meningen skapar en bild av att de två ledarna står stadiga i sina åsikter och är medmänskliga i 

sitt sätt att se på flyktingarnas situation, till skillnad mot resten av länderna inom Eu, där en 

del länder inte är lika positiva till att ta emot flyktingar, vilket skapar en ”vi och dem” 

situation, där Löfvén och Merkel står för lösningen och ska styra upp situationen. Intrycket 

förstärks genom att ordet ”katastrof” används vid beskrivande av situationen i Europa, samt i 

brödtexten där det beskrivs att ”Eu står paralyserat”. Ingressen avslutas även genom ett 

pratminus där Löfvén förstärker detta intryck; 

                   - Många länder smiter från sitt ansvar 

Dock beskrivs Österrike stå på samma sida som Tyskland och Sverige vad gäller åsikterna om 

flyktingmottagande. Brödtexten innehåller flera värdeladdade ord för att beskriva situationen 

som råder. Exempelvis förekommer uttryck som ”terrorns Syrien”, och ”flyktingströmmen”.  

I artikeln beskrivs Angela Merkel som mjukare i sitt tillvägagångssätt för att få med sig 

övriga länder i de framtida planerna för flyktingarna. Merkel framhåller att alla länderna 

behöver varandra och att målet är att uppnå en långsiktig lösning på problemet utan att 

använda vare sig påtryckningar eller hot mot övriga länder, vilket sätts i jämförelse med 

Stefan Löfvén som i brödtexten sägs döma en del av Eu länderna som ”smitare”, dock nämns 

här inget specifikt land, men han påtalar att det är ett moraliskt ansvar för alla länder att ta 

emot de flyktingar som kommer.  

 

Helhetsintrycket av artikeln är att det finns grupperingar inom EU-länderna, med Tyskland, 
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Sverige och Österrike som positiva till flyktingmottagandet, men att det även finns en grupp 

som är negativa till att ta emot för många flyktingar. Trots Löfvéns och Merkels uppenbara 

åsikt i frågan redogör artikeln också för att det finns de som ser annorlunda på problemet. 

Därmed skapas det ändå ett utrymme för läsaren att själv bilda sig en åsikt om situationen.  

             

Norrbottenskuriren 

”Demonstranterna: – Stäng gränsen!”  (21/09/15)    Fokus: Nyheter/Utrikes. 

 

Artikeln beskriver en demonstration på Victoriatorget vid gränsen Torneå/Haparanda där 

syftet är att protestera mot den finska flyktingpolitiken. På torget finns deltagare samt poliser 

från både Sverige och Finland närvarande. Inledningsvis ges en målande beskrivning av hur 

människorna beter sig på platsen. Ur ett jämförande perspektiv får läsaren veta att på ena 

sidan av torget befinner sig svenskarna och på den andra sidan finländarna. I mitten har en 

grupp människor bildat en symbolisk gräns genom att skapa en mänsklig mur. 

 

De första källorna som får komma till tals i texten är båda från Finland och de är där för att 

demonstrera. Den första personen är klädd i finsk matchtröja. Att det i texten talas om att 

personen bär denna klädsel ger ett förstärkt intryck av den nationella samhörighet som det 

framgår att demonstranterna vill visa gentemot de ankommande flyktingarna. Personen får 

medverka med pratminus och ger ett neutralt svar som förklarar vad det är demonstranterna 

vill med sina protester. Bredvid står andra källan hållandes ett plakat med texten ”Go home 

Isis”, denna källa medverkar med namn, men beskrivs ha dolt sitt ansikte. Också andrakällan 

får komma till tals med pratminus och reportern blir synlig i texten med frågan om varför 

källan tror att alla flyktingar är islamister. Källan svarar att det beror på att även om inte alla 

flyktingar är islamister så är det fortfarande en del som kommer som är det och att dessa inte 

beter sig på ett bra sätt. I samband med att dessa två källor får komma till tals beskrivs hur de 

finska deltagarna vänder sig mot gränsen och skriker att de vill att gränsen ska stängas.   

Efter denna målande beskrivning av de finska deltagarna beskrivs även de svenska som står 

på andra sidan torget. Här ges intrycket att dessa deltagare är lugna och förstående inför de 

ankommande flyktingarna. Intrycket förstärks även med hjälp av två källor som med prat-

minus säger att de är där för att visa medmänsklighet. Ytterligare två källor förekommer i 

texten. Den ena är från Finland och får medverka med pratminus. Källan vill med sin kom-
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mentar förklara att ”folk kanske tror att det bara är svenskarna som protesterar” men att det 

även i Torneå finns ett stort missnöje mot politikernas agerande. 

I den beskrivning som ges i artikeln är intrycket att svenskarna inte alls protesterar utan 

verkar positiva till flyktingmottagandet, samt heller inte ger uttryck för något missnöje 

gentemot politikerna, därför passar källans kommentar inte in i situationen, utan beskriver 

något som kanske förekommer, men som inte bevisas här. Slutligen beskriver en diakonissa 

indirekt hur många flyktingar hon uppskattar ska ha passerat gränsen just den här dagen. De 

siffror hon sägs ha uppgivit är endast hennes eget antagande och bygger inte på någon 

statistik. Samma sak gäller för deltagarantalet vid demonstrationen som omnämns i början av 

artikeln.  

Intrycket av den nationella samhörigheten hos de båda länderna är tydlig i denna artikel och 

dessutom skapas en känsla av ”vi och dem” i och med att flyktingarna själva hålls utanför 

situationen då poliserna ser till att ingen passerar gränsen under demonstationen.  

Anföringsorden i artikeln är genomgående neutrala men texten inbjuder inte läsare till att 

bilda sig egna åsikter då texten tydligt skapar en bild av hur händelsen sett ut.  

Helhetsintrycket är även att det är svårt att få ett grepp om handlingen i artikeln då den 

anspelar på tidigare händelser som utspelat sig i området och kan ha publicerats i tidigare 

artiklar i tidningen. Det blir då emellanåt svårt att förstå en del uttalanden och händelser som 

sker i texten när den förhandsinformationen saknas. 

 

6.2.1   Diskussion/Resultat   

I min analys av de utvalda texterna har jag haft för avsikt att visa hur de ankommande 

flyktingarna samt övriga källor framställs i de lokala tidningarnas artiklar. Resultatet jag fått 

fram med hjälp av den massmedieretoriska analysen visar att det ibland förekommer att 

journalisterna använder sig av tydliga uppdelningar, där olika sidor som källorna representerar 

bildar ”grupper” som ställs emot varandra. I de analyserade artiklarna förekommer 

beskrivningar av andra länder som betett sig hänsynslöst eller fel, men där har ingen från 

landet använts för att berätta hur de ser på den beskrivningen.  Flera värdeladdade ord 

används för att förstärka intrycket av händelserna i de olika artiklarna och journalisterna 

skapar gärna ramar för de olika händelserna så att läsaren ska få en viss bild av situationen. 

Dock finns det i dessa artiklar tydliga källbeskrivningar så läsaren kan förstå varifrån 

informationen är hämtad.   
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Vid en jämförelse med tidigare forskning tycker jag att mycket stämmer överens, men lika 

mycket skiljer sig åt vilket förstås till viss del beror på att det handlar om olika tidpunkter för 

undersökningarna. Det går även koppla en del av resultaten till de teorier jag tidigare nämnt. 

Gunilla Hultén kom i sin avhandling fram till att flyktingarna ofta framställdes som 

tacksamma och välvilliga. Likaså Ylva Brune som talade om hur de nationella dragen 

framhävdes och sattes i jämförelse med det egna. Hon såg också att personer från Europa 

framställdes positivare än de från länder utanför Europa. Det är något som jag också stött på 

under undersökningen, dock har det lika ofta varit personer från Europa som framställts 

negativt i jämförelse med det svenska. Ibland framställdes Sverige och Tyskland positivt 

eftersom de är de länder som haft högst mottagarantal. I artiklarna förekom det flyktingar som 

med pratminus framförde sin tacksamhet till svenskar som gett dem hjälp, att de vill arbeta i 

Sverige för att göra rätt för sig samt att de berättat om den hemska tid de fått genomlida i 

andra länder. Den nationella samhörigheten som Gunilla Hultén talade om blev synlig i den 

artikel som handlade om demonstration samt artikeln som var avsedd att beskriva hur 

hjälporganisationer samlar in pengar och kläder till de ankommande flyktingarna samt gör 

flyktingarna delaktiga i det svenska samhället.  

 

När det gäller de gestaltningar som det talas om i Handbok i journalistikforskning som 

beskriver generella gestaltningar tycker jag mitt resultat pekar på ett större antal episodiska 

gestaltningar som beskriver enskilda händelser eller individer i artiklarna. Det talades även i 

flera av artiklarna om hur stort antalet flyktingar är som färdas över Europa.  

Inom medielogiken talas det om olika drag för att få texterna intressanta. Där tas exempelvis 

upp personifiering, vilket jag tycker stämmer överens med mitt resultat. Det visade sig att 

flera enskilda personer fick berätta om sina upplevelser och artiklarna var delvis 

dramatiserade vilket gav tyngd åt texterna och det gick att leva sig in i personernas situation. 

De ramar som journalisterna byggt upp i de analyserade texterna anser jag visa på en teknik 

som använts för att läsaren ska uppfatta händelserna på ett visst sätt. Även konkretisering 

förekom, då flera artiklar var mycket tydliga med information och källor. Budskapet i 

artiklarna blev tydligt. Polarisering förekom i samband med politik och de delade åsikter som 

fanns bland de politiska representanterna både utrikes och inrikes.  

Den klassiska retoriken berör tekniker som används för att påverka läsarnas uppfattning av 

det som förmedlas. Texterna som berör flyktingarna själva och deras beskrivningar av resan 
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till Sverige anser jag framhåller texternas pathos, då de är formulerade på ett sätt som 

ingående beskriver deras upplevelser på ett känslomässigt sätt och skapar en förståelse för 

deras situation.  

                                            

6.2.2   Slutsatser och Diskussion  

Sammanfattningsvis visar de resultat som framkommit i den här undersökningen att ett stort 

antal artiklar i mitt material fokuserade på ämnet politik, både inrikes och utrikes. Delvis på 

grund av de möten som pågick i EU-parlametet under perioden. Där beskrevs ofta situationen 

från flertalet politiker från olika länder, både direkt och indirekt. Dock hade jag inte förutsett 

att antalet politiska artiklar som handlade om situationen inom Eu skulle ta så stor plats, men 

jag var inte tillräckligt insatt i det ämnet innan jag tog del av artiklarna. Nu förstår jag att det 

stora antalet flyktingar som kommit hit till sverige har gjort det av flera olika anledningar. 

Dels för att Sverige och Tyskland är de två länder som gått med på detta höga mottagarantal, 

men också att det blivit ett stort problem att andra länder inte varit lika positiva till 

flyktingmottagande vilket varit en grogrund för ett flertal krismöten vid Eu-parlamentet. 

Personligen anser jag så här i efterhand att beslutet att ta med även de artiklar som berörde 

utrikesnyheter därför utgör en stor och nödvändig källa till förståelse för situationen och dess 

bakgrund och därför var det mycket viktigt att få se att även invånarna i de olika kommunerna 

fick ta del av denna information.  

 

Flyktingarna själva får ta liten plats bland de källor som presenteras i artiklarna, men i alla 

tidningar förekommer det regelbundet flera djupgående artiklar som har personfokus och 

innehåller då ett flertal flyktingar som får komma till tals i dessa artiklar. Vid dessa tillfällen 

får flyktingarna själva beskriva med egna ord om resan till Sverige och hur de upplever 

situationen på olika platser i Europa. Texternas pathos berörs då det handlar om personliga 

beskrivningar med mycket känslor. Texterna innehåller en del värdeladdade ord som skapar 

dramatisering i artikeln och ger en djupare förståelse för det artikeln beskriver. Vid andra 

tillfällen beskrivs flyktingarna som mycket tacksamma för den hjälp de fått i Sverige vid 

ankomsten.  

Skillnaderna som visades mellan tidningarna beroende på respektive tidnings geografiska 

spridningsområde var att flyktingtätheten var högre i de två tidningar som låg i norra delen av 

Sverige till skillnad mot de som låg i södra delen av Sverige, vad gäller antalet flyktingar per 
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tusen invånare i kommunerna. Dock ingick det inom varje tidnings spridningsområde 

kommuner med varierande flyktingtäthet.  

Slutligen visar resultatet även att lokaltidningarna redovisar en bred, saklig och till större 

delen opartisk bild av ämnet flyktingar och asylsökande då både lokala nyheter, riksnyheter 

och utrikesnyheter publiceras. Det ger läsarna stor möjlighet att förstå situationen som helhet, 

men dessutom beskrivs lokala händelser som gör ämnet mer aktuellt för läsarna och även 

bakgrundsbeskrivningar av situationen i andra länder som gör ämnet mer konkret samt som 

för ämnet närmare den omedelbara närheten och läsarens vardag. Dock blev jag ändå 

förvånad att graden partiskhet faktiskt förekom så pass mycket som det visade sig. I vissa fall 

vinklades artiklarna tydligt, och det gick att urskilja vilken ram journalisten ville skapa för 

händelsen samt vilken bild läsaren förväntades få av det som var i fokus i artiklarna.  

                                                                                  

7.  Förslag till vidare forskning 

Något som jag flera gånger träffat på under undersökningens gång är jämförelsen mellan 

situationen med ankommande flyktingar i september 2015 och situationen i juni 1992 då 

många flyktingar anlände till Sverige från forna Jugoslavien. Under en vecka i juni år 1992 

registrerade migrationsverket ett antal av 5060 asylsökande till Sverige.
81

 Från början ville jag 

hinna med även en jämförelse mellan de båda årtalen för att se om det fanns några olikheter 

eller likheter i hur flyktingkrisen framställts över tid. Dock hade jag inte det utrymmet i den 

här uppsatsen men jag tror att det skulle ge en mycket intressant bild av utvecklingen i 

lokaltidningarnas sätt att förmedla det här ämnet till sina läsare.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
81
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9. Hjälporganisationer 
10. Utrikes 
11. Bakgrund (ankommande flyktingar). 
12. Annat. 

V9 Första källa som kommer till tals i artikel  

1. Volontär/frivillig 

2. Flykting 
3. Myndighetsrepresentant 

4. Politisk representant 
5. Föreningsrepresentant   
6. Anonym 

7. Experter 

8. Källa saknas  

 

V10 Hur får artikelns källa komma till tals i artikeln, första källan  

 

1. Direkt (pratminus) 

2. Indirekt (citerad eller omtalad som andrahandskälla) 

 

V11Andra källa som kommer till tals i artikel  

1. Volontär/frivillig 
2. Flykting 

3. Myndighetsrepresentant 
4. Politisk representant 
5. Föreningsrepresentant   
6. Anonym 
7. Experter 

8. Källa saknas  

 

V12 Hur får artikelns källa komma till tals i artikeln, andra källan 

 

1. Direkt (pratminus) 

2. Indirekt (citerad eller omtalad som andrahandskälla) 

 

V13 Tredje källa som kommer till tals i artikel  
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1. Volontär/frivillig 

2. Flykting 
3. Myndighetsrepresentant 
4. Politisk representant 

5. Föreningsrepresentant   
6. Anonym 
7. Experter 

8. Källa saknas  

 

V14 Hur får artikelns källa komma till tals i artikeln, tredje källan 

 

1. Direkt (pratminus) 

2. Indirekt (citerad eller omtalad som andrahandskälla) 
 

V15 Fjärde källa som kommer till tals i artikel  

1. Volontär/frivillig 

2. Flykting 
3. Myndighetsrepresentant 
4. Politisk representant 
5. Föreningsrepresentant   

6. Anonym 
7. Experter 

8. Källa saknas  

 

V16 Hur får artikelns källa komma till tals i artikeln, fjärde källan 

 

1. Direkt (pratminus) 

2. Indirekt (citerad eller omtalad som andrahandskälla) 
 

V17 Femte källa som kommer till tals i artikel  

1. Volontär/frivillig 
2. Flykting 

3. Myndighetsrepresentant 
4. Politisk representant 
5. Föreningsrepresentant   
6. Anonym 
7. Experter 

8. Källa saknas  

 

V18 Hur får artikelns källa komma till tals i artikeln, femte källan 

 

1. Direkt (pratminus) 

2. Indirekt (citerad eller omtalad som andrahandskälla) 
 

V19 Får en flykting/flyktingar komma till tals i artikeln 
1. Ja 

2. Nej 
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V20 Hur framställs artikelns huvudfokus i texten 
 

1. Positiv (artikel vinklad positiv till flyktingmottagande) 

2. Negativ (artikel vinklad negativ till flyktingmottagande) 
3. Oklar/Balanserad (vinkling saknas eller är både positiv och negativ i den mån att dessa kan   

anses uppnå en jämvikt i artikeln och därmed kan artikeln anses vara balanserad) 
 

V21 Hur framställs artikelns bifokus i texten 
 

1. Positiv (artikel vinklad positiv till flyktingmottagande) 
2. Negativ (artikel vinklad negativ till flyktingmottagande) 
3. Oklar/Balanserad (vinkling saknas eller är både positiv och negativ i den mån att dessa kan 

anses uppnå en jämvikt i artikeln och därmed kan artikeln anses vara balanserad) 

 

V22 Artikelsammanhang 
 

1. Enskild artikel 

2. Del av flera artiklar   

 

V23 Artikelstorlek 
 

1. Liten (0-500 tecken) 

2. Mellan (501-3500 tecken) 

3. Stor (3501-10 000 tecken) 

 

V24 Ger artikeln en saklig beskrivning av situationen 
 

1. Saklig 

2. Neutral/varken saklig eller osaklig 

3. Osaklig 

 

V25 Är artikeln skriven på ett opartiskt sätt 

 

1. Opartisk 

2. Neutral eller balanserad 

3. Tendensiös/partisk  

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

KODMANUAL  

Här förklaras kategorierna i mitt kodschema samt vilket urval jag inkluderat under varje 

kategori vid undersökningen av analysenheterna.  

V1 – Datum då kodning av respektive artiklar genomfördes.  

V2 – Person som genomfört kodningen av artiklarna, det vill säga endast jag själv. 

V3 – Årtal då respektive artikel förekom i tidning. 
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V4 – Här skrivs datumet då artikeln förekom i respektive tidning, daterat med år, månad och 

dag i formen XX-XX-XX. 

V5 – De fyra tidningar som ingår i undersökningen har fått varsin variabel för att kunna se 

vilken tidning som artikeln ingick i. 

V6- I variabeln genre har jag tagit fram ett antal olika artikelformer som jag anser motsvara 

de typer av artikelformer som kan förekomma i de utvalda tidningarna. Där finns variabeln 

Nyhetsartikel som avser artiklar skrivna i informativt syfte, I variabeln åsiktsartikel/krönika 

/kommentar förekommer alla artiklar som på något sätt innehåller egna åsikter, där placeras 

även debattartiklar eftersom de kan innehålla åsikter och vinklingar som lutar åt ett eller annat 

håll och ofta beskriver ett problem. I variabeln ledare placeras artiklar som antingen beskrivs 

som ledarartikel i en vinjett i anslutning till artikeln, eller en artikel som kan anses motsvara 

en ledarartikel och är placerad i den första delen av tidningen för att sätta fokus på en aktuell 

fråga. Under Insändare placeras artiklar skrivna och inskickade av andra personer än reportrar 

som arbetar på tidningen. Reportage avser längre artiklar skrivna av reporter på plats för 

händelse. Notis avser kortfattade artiklar där större delen är baserad på fakta. 

V7- Med huvudfokus i artikeln menar jag det som artikeln i huvudsak handlar om och som 

utgör större delen av en artikel. I det fall det förekommer fler än en fokuspunkt i artikeln 

räknar jag huvudfokusen som det som Rubrik, Ingress och inledning av brödtexten handlar 

om då det kan anses vara det viktigaste i texten då det valts att placeras först. 

V8 – Med bifokus i artikeln menar jag det som kan anses som det andra ämne som tas upp i 

en artikel och som placeras efter huvudfokus i artikeln och därmed kommer i slutet av artikeln 

och kan anses som mindre viktig för texten. 

V9, V11, V13,V15, V17 – Med första källa avser jag den första person som får komma till 

tals i texten, med andrakälla avser jag den person som får komma till tals efter förstakällan i 

texten och i de fall det finns ytterligare en person som får komma till tals i texten placeras den 

under tredje källa. Jag har delat in källorna i olika kategorier vilka jag anser representera de 

olika typer av personer som kan förekomma i en artikel. I kategorin volontär/frivillig har jag 

placerat privatpersoner som inte kan anses representera någon myndighet eller organisation 

utan som endast representerar sig själv som person. I kategorin flykting placerar jag de 

personer där det tydligt framkommer att personen flytt till Sverige och har härkomst i annat 

land. I kategorin myndighetsperson avser jag personer som representerar en statlig eller 

kommunal myndighet och talar för denna myndighets räkning. I denna kategori placeras även 

representanter från Landstinget.  I kategorin politsk representant avser jag personer där det 
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tydligt framgår att personen representerar ett visst parti och talar för dess åsikter i frågan. I 

kategorin föreningsrepresentant menar jag personer som representerar en förening eller 

organisation som inte är statlig eller kommunal. De källor där det inte klart framgår vem 

personen är samt i det fall det framgår att personen vill vara anonym så placeras dessa under 

kategorin anonym, där hamnar även de som inte omnämns vid namn i artikeln. Variabeln 

Experter används om experter eller källor som inte går att placeras in i någon av de övriga 

kategorierna, exempelvis journalister, präster, jurister, författare eller andra källor med någon 

form av yrkestitel. Källa saknas används vid de tillfällen då en artikel helt saknar någon form 

av källa. 

V10,V12,V14, V16, V18 Med direkt menar jag att källan får komma till tals med ett 

pratminus i texten, Med indirekt menar jag att källan inte får komma till tals med pratminus 

utan endast blir citerad eller beskriven som andrahandskälla i texten. 

V19, Denna variabel har jag tagit fram för att på ett konkret sätt lätt kunna se hur många 

artiklar det förekommer flyktingar som får komma till tals i artikeln för att lättare kunna göra 

en jämförelse mellan tidningarna i det syftet. 

V20, V21 I denna variabel har jag försökt kategorisera artiklarna utifrån om det finns en klar 

positv inställning i artikeln riktad till flyktingmottagande. I dessa artiklar kan det ingå ett 

problem men där också en lösning på problemet finns med i artikeln. Under negativ vinkel har 

jag placerat de artiklar där det kan ingå problem, men där ingen klar lösning eller förslag på 

sådana tas upp i artikeln. Under variabeln oklar placeras artiklar där ingen tydlig vinkel 

framgår i artikeln. Variabeln balanserad innehåller de artiklar där det både ingår positiva delar 

och negativa delar eller de artiklar där både positiva och negativa källor får komma till tals, 

vilka då kan anses ge en jämnvikt åt texten som därmed kan ses som balanserad.  

V22 - Under denna variabel har jag delat in artiklarna beroende på om de figurerar som 

enskilda artiklar utan anknytning till någon annan artikel på samma sida eller om de ingår 

tillsammans med andraartiklar under samma rubrik och ka anses höra till en grupp av artiklar 

på sidan. 

V23 – Här har jag delat in artiklarna beroende på hur många tecken de har för att se hur stor 

plats i tidningen de kan tänkas utgöra. Jag har valt att skapa tre storlekskategorier som jag 

tagit ut baserat på resultaten från en testkodning av ett begränsat antal artiklar från alla fyra 

tidningarna. 

V24 – Här undersöks om artikeltexten presenteras på ett sakligt sätt. Under saklig menar jag 
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de texter som redovisar fakta på ett tydligt sätt och där det finns källor tll de fakta som 

omnämns i artkeln. Att artikeln håller sig till de ämnen som är ifokus i artikeln och att artikeln 

inte innehåller  

V25 – Här undersöker jag om texterna är opartiska i sin framställning. Med det menar jag att 

det inte går att urskilja journalistens egna åsikter i texten eller att inte texten har vinklats åt ett 

särskilt håll för att uppnå en viss effekt i artikeln. 

 

Bilaga 2. Frågor för massmedieretorisk analys. 

1. Vad handlar artikeln om och vilka fakta presenteras? Vilka källor finns med i texten? Är 

det öppna eller dolda källor? Är källorna citerade direkt eller indirekt? Finns det något i texten 

som associerar till andra händelser? Är urvalet tendensiöst? Finns någon positiv eller negativ 

vinkling i texten?  

2. Vad presenteras i förgrunden i texten respektive i bakgrunden? Vilka av källorna får 

komma till tals i artikeln med pratminus och vilka källor presenteras eller omtalas?  

3. Hur är ordvalet i texten? Inbjuder texten läsaren till att skapa sig egna åsikter om 

händelsen?  

4. Hur ser anföringsorden i texten ut? Är de neutrala eller mer beskrivande? Hur framställs 

källorna i texten? Blir de framställda som subjekt, aktörer, offer eller objekt?  

5. Ur vilket sammanhang och vilken miljö presenteras texten? Vad är ramen för händelsen? 

Hur presenterar journalisten platsen för händelsen? Använder sig journalisten av nyckelord 

för att beskriva platsen och hur påverkar det intrycket av händelsen? 

6. Används retoriska grepp i texten? Beskrivs händelsen ur ett jämförande perspektiv? Hur ser 

jämförelsen ut? Vilka ord används vid beskrivandet? Förekommer värdeladdade ord i texten? 

Vid vilket tillfälle används de och hur ser de ut? 

7. Finns det liknelser i texten? Anges det några stereotypa bilder?  

8. Hur beskrivs händelsen? Enkelt eller problematiserande? Finns det färdiga slutsatser? 

9. Stämmer brödtexten överens med det som rubrik och ingress talar om? Finns motsägelser i 

texten? Är det något i texten som inte stämmer vad gäller presentationen, ordvalet, val av 

källor, statistik, eller annat? 

10. Saknas det något i texten som borde ha presenterats och skulle det ge texten en 

annorlunda betydelse om det tillförs?  
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Bilaga 3. 

Antal asylsökande per kommun 

Siffrorna är hämtade från Migrationsverkets statistik för antal asylsökande inskrivna i 

migrationsverkets mottagningssystem den 1 oktober 2015, samt statistik från Statistiska 

centralbyrån, SCB, kvartal 3 med statistik från 30 september 2015. Till höger är siffrorna 

omräknade till antal asylsökande per 1000 invånare i respektive kommun inom det 

täckningsområde som tidningarna i undersökningsmaterialet omfattar.  

Gefle Dagblad Antal invånare i 
kommunen 

Asylsökande inskrivna 
i mottagningssystemet  

Antal asylsökande per 
1000 invånare  

Gävle 98970    765      7,72 
Sandviken 38127    817    21,42 
Hofors  9437    245    25,96 
Ockelbo  5867      17      2,89 

Total 152401   1844    12,09 

 

 

Jönköpingsposten Antal invånare i 
kommunen 

Asylsökande inskrivna i 
mottagningssystemet 

Antal asylsökande per 
1000 invånare 

Jönköping 133136              875      6,57 
Gränna      4173               -          0 
Habo    11252                14      1,24 
Huskvarna    23521               -       0 
Mullsjö      7124                17      2,38 
Norrahammar      4709                -       0 
Vaggeryd    13360                60      4,49 

Total 197275               966      4,89 

 

Norrbottenskuriren Antal invånare i  
kommunen 

Asylsökande inskrivna 
i mottagningssystemet 

Antal asylsökande per 
1000 invånare 

Luleå    76206         245     3,21 
Boden    27911       1234    44,21 
Gällivare    18153         329    18,12 
Haparanda      9812         442    45,04 
Kalix    16153      142    8,79 
Kiruna    23202      701   30,21 

Total 171437      3093  18,04 
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Sydsvenskan Antal invånare i   
kommunen 

Asylsökande inskrivna i 
mottagningssystemet 

Antal asylsökande per 
1000 invånare 

Malmö 321581     4178     12,99 
Lund 116496       213       1,82 
Lomma   23251         47       2,02 
Kävlinge   30008         28       0,93 
Vellinge   34496         12       0,34 
Staffanstorp   23079         33       1,42 
Trelleborg   43258         246       5,68 
Eslöv   32365         152       4,69 
Burlöv   17399           93       5,34 
Svedala   20430           80       3,91 

Total 662363      5082       7,67 

 

 

 


